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Realisatie gehandicaptenvoorzieningen jaar 1992

Verplichtingen

Raming (x f 1 OOOOOO.–) Realisatie (x f 1 000000,-) Verschil (x f 1 000 000)
aantal. gem bedr. tot.bedr aantal gem.bedr tot.bedr aantal. gem bedr. tot.bedr

< 2000,-
2 000,- - < 1 5 000,-
1 5 000,- - < 45 000,-
> 45 000,-
GMD
Verhuiskosten
Orko
Huurderving
ADI

16 150
16080
3730

220

600
6610

28065'
65 000'

500

9,7
106,3
190,7
26,2
40,1
29,5

2,5
2,6

10,0

4426
10936
3622

302

689
6657

25614"
69 935"

3,1
72,8

173,6
33,7
19,4

25,6
3,0

,7
4,3

- 1 1 724
- 5 144

108
+ 82

+ 89'"
+ 47
- 2451
+ 4935

- 6,6
- 33,5
- 17,1
+ 7,5
- 20,7
- 3,9

+ 0,5
1,9

- 5,7

Totaal 46450 417,6 28607 336,2 - 81,4

' l.v.m jaarlijkse bijdragen leidt dit tot een subsidie van gemiddeld f 51 126 per aanpassing van f 1 5 000 tot f 45 000 en tot gemiddeld
f119 090 voor aanpassingen boven de f 45 000
" Idem: de subsidies zijn respectievelijk f 47 929 en f 111 577
" Het betreft het gemiddelde verschil in kosten per voorziening Het totale bedrag wordt verkregen door de totale bedragen begroting en

realisatie van elkaar af te trekken

Toelichting

In de tabel is weergegeven de raming van de verplichtingen alsmede
de realisatie voor het jaar 1992. De realisatie is f 81,4 miljoen lager
uitgekomen. Op grond hiervan is met de VNG gesproken voor de hoogte
van het VROM-deel van de over te hevelen middelen naar het Gemeente–
fonds.

Financieel overzicht WVG (VROM-deel)

Het budget van de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandi–
capten en daarmee de te subsidiëren onderdelen worden op de volgende
wijze in de Wet voorzieningen Gehandicapten geregeld:

1. WVG
In het Gemeentefonds wordt een totaalbedrag van de subsidiëring van

voorzieningen gestort van f 261,5 miljoen per 1-1-1997 exclusief 5,3
miljoen rentevergoeding.

2. 25% korting
Een korting van 25% is toegepast. Dit bedrag kan in de huur worden

doorberekend en kan bij eigen woningen in mindering worden gebracht
op de subsidie.

Omgerekend betekent dit een bedrag van f 87,2 miljoen per 1-1-1997.

3. Bijzondere Bijstand
In het Gemeentefonds wordt een bedrag gestort van uiteindelijk 8

miljoen structureel in 1997 voor de extra kosten voor Bijzondere Bijstand
als gevolg van het overschrijden van de maximum IHS-grens en de eigen
bijdragen van f 500,-.

4. IHS
Het hogere IHS-beslag is geraamd op uiteindelijk 28 miljoen na 7 jaar

structureel per jaar.

5. AWBZ
In het fonds AWBZ wordt een (nog niet definitief) bedrag gestort van

f 22 miljoen per 1-1-1997 ten behoeve van voorzieningen boven de
f 45 000,- en de ADL-clusters.
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Bijlage 1 Samenvatting financiële effecten per regeling (exclusief
RGSHG)

Tabel 1 ramingen (afgerond op 5 mln) van de AAW-voorzieningen van de huidige
voorzieningsgerechtigden bij ongewijzigd en gewijzigd beleid, incl. doorloopgevallen
65 +
excl. uitbreiding naar 65+ (nieuwe gevallen)

Indelmg naar soort

1 werk
2 leef/AAW woon
3 zorg
4 mkomensondersteunend

Totaal

1994
ongewijzigd beleid

25
805
210
30

1 070

1994
gewijzigd beleid

25
595
210

15

845

Gewijzigd beleid bij de beneden 65-jarigen en doorloopgevallen is:
ad 1. geen
ad 2. korting op vergoedingen en verlaging inkomensgrens, geen

eigen bijdrage
ad 3. geen
ad 4. schrappen inkomensondersteunende voorziening uit AAW, in het

vervolg via ABW

Tabel 2 De kosten van voorzieningen voor 65 +

Indeling naar soort

1 werk
2 leef/AAW-woon
3 zorg
4 inkomensondersteunend

Totaal

1994 1994
fictief beleid nieuw beleid

0
680
545
100

1 325

0
470

50
0

520

Nieuw beleid bij boven 65-jarigen
ad 1 geen
ad 2 korting op vergoedingen en verlaging inkomensgrens, zie tabel 1

ad2
ad 3 dit zou de AAW extra hebben gekost bij fictief beleid 545
door bij 65+ het bestaande beleid (AWBZ) slechts beperkt uit te

voeren vervallen de volgende fictieve kostenposten, namelijk
AWBZ uitbreiding gezinszorg — 265
AWBZ uitbreiding hulpmiddelen + assistentie — 95
toekenning dieetkosten — 85
limitieve opsomming AWBZ 50
extra kosten AWBZ 50
ad 4 schrappen inkomensondersteunende voorziening uit AAW, in het

vervolg via ABW - geen effect voor 65 +
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Tabel 3 Bedragen (in mln gld) die naar de verschillende regelingen worden overge–
heveld (excl. uitvoeringskosten) in relatie tot de bedragen bij gewijzigd beleid

Indeling naar soort

werk - blijft AAW
leef/woon - WVG"
zorg - AWBZ
inkomensonderst - ABW

Totaal

1994
beschikbaar

25
850
260

15

1 150

1994
gewijzigd beleid

25
1 065

260
15

1 365

* het resterende verschil tussen beschikbaar en bedragen bij gewijzigd beleid kunnen
gemeenten bewerkstelhgen door:
efficiency maatregelen, eventuee! eigen bijdragen (niet ingeboekt) en (semi)-collectieve
voorzieningen.

Naast de bedragen die samenhangen met de voorzieningen worden
bedragen die samenhangen met de uitvoering naar het gemeentefonds
en de AWBZ overgeheveld.

Tabel 4 Uitvoeringskosten en voorzieningen (afgerond op 5 mln. gld.) in 1994

uitvoeringskosten voorzieningen totaal

gemeenten, incl. ABW 135 864 1000
AWBZ 35 260 295

Totaal 170 1 125 1 295

Voor meerjarenraming zie blz. 45/46 van de MvT bij de WVG.
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