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Verslag fysieke pre-ontwikkeltafel Meerssen d.d. 23 mei 2014 

 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Jan Maarten Nuijens Envida 
 Guido Biesmans   Envida 
 Jessica Heuperman  Levanto 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 Leonne van Santbrink Mondriaan 
 Math Moens  Mosae Groep 
 Arnold Wijngaarden  Radar 
 Ton Weijs   Radar 
 John Franssen  Sevagram 
 Frank Otten   Sevagram 
 Niels Reinders  Somnium Begeleiding 
 Marco Keulen   Talent 
 Stijn van Geleuken  Virenze 
 
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Tanja Bytchkova  Wmo / gemeente Eijsden-Margraten 
 Miranda Thijssen  Wmo / gemeente Meerssen 
 Danny Meerten  Wmo / gemeente Maastricht 
 Bianca Vaessen  Jeugd / gemeente Maastricht 
 Jeroen Hoenderkamp Projectleider Sociaal Domein / Maastricht & Heuvelland 
 Marie-José Smeets  coördinator financiën / gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   juridisch adviseur 
 Guido Reehuis  schrijver 
 Yvonne Sinsel  notulist 
 
 Projectleider inkoop 
 Roel Kramer  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Marcel Simons  Maastricht & Heuvelland 
 
 
 
 
1. Welkom en voorstellen 

De voorzitter deelt mee dat wethouder Gubbels van de gemeente Meerssen de bijeenkomst 
opent. 
 
Wethouder Gubbels opent de bijeenkomst om 15.04 uur en heet alle aanwezigen bij deze pre-
ontwikkeltafel welkom. De wethouder vindt dit een fantastisch initiatief. Zij wenst iedereen heel 
veel succes en wijsheid toe om samen goede afspraken te kunnen maken. Dit is de eerste dag 
voor de wethouder in haar nieuwe functie. Zij heeft in haar portefeuille onder andere de Wmo en 
de jeugdzorg. Zij hoopt de aanwezigen nog vaker te zullen ontmoeten. 
 
Na deze welkomstwoorden verlaat wethouder Gubbels de bijeenkomst. 
 
De voorzitter stelt vast dat een grote groep mensen aanwezig is. De voorzitter geeft aan dat hij 
ervaring heeft met een aantal organisaties. De bedoeling is dat hij samen met Marcel Simons de 
pre-ontwikkeltafel zal faciliteren en leiden. Daarnaast zullen zij samen ook het proces van de 
inkoop vanuit de regio Maastricht-Heuvelland begeleiden zodat op 1 oktober 2014 goede 
afspraken kunnen worden gemaakt voor het jaar 2015 met een vergezicht op de jaren erna. 
Vorige week is de startbijeenkomst geweest waarbij is afgesproken dat er een pre-ontwikkeltafel 
zal komen. Vandaag wordt met deze pre-ontwikkeltafel gestart. De voorzitter vraagt de 
aanwezigen zich even kort voor te stellen.  
 
De heer Simons doet samen met Roel Kramer de projectleiding. Zijn achtergrond is de lokale 
overheid evenals de zorg. Spreker hoopt dat hij een goede bijdrage aan het proces kan leveren. 
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Mevrouw Sinsel geeft aan dat zij vanuit het gezamenlijke project Maastricht & Heuvelland is 
gevraagd deze bijeenkomst te notuleren. 
De voorzitter voegt toe dat van de bijeenkomst een bandopname wordt gemaakt. Indien men dit 
wenst, kan de opname later worden opgevraagd. 
 
Mevrouw Van Santbrink van Mondriaan is samen met Edith Westenberg verantwoordelijk voor 
de verkoop van de zorg. Zij zijn de contactpersonen voor alle inkopers van de gemeentes. 
 
Mevrouw Westenberg van Mondriaan is verantwoordelijk voor het AWBZ-gedeelte dat naar de 
Wmo gaat. 
 
De heer Moens van de bedrijfsvoering van de Mosae Groep heeft al in verschillende sectoren 
gewerkt, waaronder aan de inkoopkant van de jeugdzorg en in de gehandicaptenzorg. 
 
De heer Wijngaarden is als controller bij Radar vooral belast met de cijfers van de aanlevering. 
Spreker is echter ook bij de inkoop betrokken. 
 
De heer Weijs is werkzaam als vicemanager zorg van de regio Maastricht-Heuvelland bij Radar. 
 
Mevrouw Heuperman is werkzaam als regiomanager Maastricht-Heuvelland bij Levanto. 
 
De heer Van Geleuken is werkzaam als bestuurssecretaris bij Virenze GGZ. 
 
De heer Hoenderkamp is werkzaam voor de gemeente Maastricht, maar ook voor de regio 
Maastricht-Heuvelland als inhoudelijk coördinator in het sociaal domein. 
 
De heer Nuijens, voorzitter van de raad van bestuur en de heer Biesmans, regiodirecteur zijn 
beide namens Envida aanwezig. 
 
Mevrouw Smeets is werkzaam bij de gemeente Maastricht, maar ook voor de regio als 
coördinator financiën. 
 
De heer Bierma is werkzaam als concernjurist bij de gemeente Maastricht. 
 
De heer Keulen is initiatiefnemer van Talent. 
 
Mevrouw Thijssen is werkzaam bij de gemeente Meerssen en verantwoordelijk voor het Wmo-
beleid. 
 
De heer Vliegen is werkzaam bij Levanto. 
 
De heer Otten is locatiemanager bij Sevagram. 
 
De heer Franssen is bij Sevagram locatiemanager van drie locaties in Gulpen, Wittem en Vaals. 
 
De heer Reinders is directeur van Somnium Begeleiding. 
 
De heer Meerten is werkzaam als senior beleidsmedewerker Wmo bij gemeente Maastricht en 
was voorheen projectleider van de  aanbestedingstrajecten in het kader van de Wmo . 
 
Mevrouw Bytchkova is werkzaam als beleidsadviseur in het sociaal domein, met name de Wmo 
van de gemeente Eijsden-Margraten. 
 
Mevrouw Vaessen is werkzaam als senior beleidsadviseur bij de gemeente Maastricht. 
Daarnaast is spreekster trekker voor de zeven taken van jeugdzorg voor Zuid-Limburg en samen 
met Ineke van der Laan projectleider jeugd van Maastricht-Heuvelland. 
 
De heer Reehuis is werkzaam voor de gemeente Maastricht als processchrijver. 
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De voorzitter excuseert dat de heer Van Geleuken niet op de deelnemerslijst staat. Hij zal dit 
alsnog rechtzetten. 
 

2. Toelichting op het proces door projectleiders inkoop regio Maastricht-Heuvelland, M. Simons en 
R. Kramer 

  
 De voorzitter licht het proces toe. Bestuurlijk aanbesteden is een term die een paar jaar geleden 

is bedacht en nu bij de inkoop en opdrachtgeverschap in het kader van de decentralisaties op 
verschillende plekken wordt benut. De regio Maastricht-Heuvelland heeft ook tot bestuurlijk 
aanbesteden in dit traject besloten. Dit proces vergt vrij veel tijd. Men zal echter een bestuurlijk 
aanbestedingsproces moeten inrichten dat vrij weinig tijd vergt omdat op 1 oktober 2014 de 
afspraken moeten worden gemaakt. Er is nu een vertaling vanuit de collegenota's gemaakt naar 
een uitvoering in de praktijk die recht doet aan bestuurlijk aanbesteden en die zich houdt aan de 
regels van het spel. Dit moet echter wel in een "pressure cooker" worden gegoten. 

 Spreker verwijst naar de situatie in de gemeente Breda waar men sinds juni 2013 met bestuurlijk 
aanbesteden aan de slag is. Omdat Maastricht-Heuvelland hiervoor niet meer zoveel tijd heeft, is 
ervoor gekozen om met de pre-ontwikkeltafel te komen tot een basisovereenkomst. Daarna zal dit 
na de zomer via een ontwikkeltafel tot contracten leiden. Vervolgens zal de transformatie in de 
vorm van verschillende ontwikkeltafels worden ingestoken. Dit proces is ook in de vorm van 
collegeafspraken vastgelegd. Begin juli zullen in de laatste colleges voor het zomerreces de 
basisovereenkomst en de procesafspraken in het kader van de basisomzet worden bezegeld. 
Spreker deelt mee dat voor het zomerreces dus meer duidelijkheid over het proces, over de 
invulling en de grote lijnen rondom de basisomzet zal bestaan. Dat wil echter niet zeggen dat er 
dan duidelijkheid zal zijn over de omzet van 2015. Spreker wil deze illusie meteen wegnemen. 
Men wil echter wel het proces zo snel mogelijk vertalen zodat alles na de zomer snel duidelijk kan 
worden. 

 Verder is bij bestuurlijk aanbesteden transparantie ook belangrijk. Spreker stelt vast dat vandaag 
een select gezelschap aanwezig is. De keuze van de aanwezigen is gebaseerd op de input vanuit 
de inhoudelijke werkgroepen die zich met de drie werkvelden bezighouden. Er zijn geen mensen 
vanuit de participatie aan tafel omdat dit via een ander spoor loopt. Hiernaar moet wel nog goed 
worden gekeken. Vandaag zitten vooral mensen vanuit de Wmo en jeugdzorg aan tafel. De 
bedoeling is om een open en transparante dialoog te voeren zodat het verslag van deze 
bijeenkomst aanstaande maandag ook op de website kan worden geplaatst. De website gaat 
maandag ook online. Alle stukken worden daarop gepubliceerd. Vervolgens is er ruimte voor alle 
partijen om daarop te reageren. De deadline voor het ventileren van opinies is vervolgens 5 juni 
2014. Dit alles wordt daarna in nieuwe stukken vertaald en op 11 juni 2014 staat een tweede 
sessie gepland. Dit is dus de "pressure cooker" die is ingericht om zodoende voor de zomer te 
komen tot duidelijkheid over een basisovereenkomst en de basisomzet. 
 
De heer Simons voegt toe dat hiernaast ook nog de uitvraag loopt om per aanbieder inzicht te 
krijgen, zodat duidelijk wordt wat op 1 oktober 2014 afgesproken moet worden. De gemeente 
heeft dan ook de kans om dit tegen het budget af te zetten. Zodra de Meicirculaire klaar is – 
spreker hoopt dat dit op 28 mei is – moet zo snel mogelijk ook het plafond voor de gemeentes 
bekend zijn. Daarmee kan men na de zomer specifiek per partij bezien of de basisomzet 
überhaupt binnen het plafond past. 
 
Mevrouw Vaessen geeft nog een korte toelichting voor het parallelle proces in de jeugdzorg. Er 
bestaat onduidelijkheid vanwege het transitiearrangement dat achttien gemeentes voor de inkoop 
van de jeugdhulp hebben opgesteld. De jeugdaanbieders worden daarnaast echter ook 
uitgenodigd om aan te sluiten en mee te denken. In dat kader bestaat dus ook een 
tweesporenbeleid. 
 

3. Werken met de ontwikkeltafel 
 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat een aantal vergelijkbare trajecten in Nederland lopen. De 
ontwikkeltafel in Breda heeft, zoals eerder al aangegeven, een langere aanloop. In Amsterdam is 
men ook sinds kort hiermee bezig. Het proces in Amsterdam is vergelijkbaar met het proces in 
Maastricht-Heuvelland. In Amsterdam worden de verslagen ook op de website gepubliceerd. Op 
de website van de gemeente Amsterdam kan men zien hoe de tafels zijn ingericht. Daar heeft 
men ook nadrukkelijk afgesproken om transparant te zijn. Er wordt niet over afzonderlijke 
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instituten en exacte cijfers gesproken. Maar tegelijkertijd wil men het proces zo goed en zo 
transparant mogelijk insteken. Onder elk verslag op de website staat dan ook een grote 
disclaimer. Deze disclaimer geldt ook voor Maastricht-Heuvelland. Er kunnen namelijk geen 
rechten aan de gesprekken worden ontleend. Er kunnen geen afspraken worden gemaakt, 
anders dan de procesafspraken die worden gemaakt en die vervolgens worden gedeeld en 
getoetst. Deze procesafspraken gelden ook voor alle andere betrokken partijen in de regio 
Maastricht-Heuvelland. Het doel is om met het gaspedaal ingetrapt, zonder de bocht uit te 
vliegen, te komen tot duidelijkheid op 1 juli 2014. Al doende zal men zien hoe het uitpakt. 
Ten slotte vraagt spreker of er over het proces, de agenda en de doelstelling van deze pre-
ontwikkeltafel en de volgende ontwikkeltafel nog vragen zijn. 
 
Mevrouw Van Santbrink vraagt of in beeld is op welke punten men duidelijkheid in juli wil 
hebben. 
De voorzitter antwoordt dat mevrouw Van Santbrink deze vraag twee pre-ontwikkeltafels later 
nog een keer mag stellen. Het is juist de bedoeling om in een dialoog tot een invulling te komen 
zodat men in juli onder de basisovereenkomst handtekeningen zet. 
 
De heer Biesmans merkt op dat vorige week tijdens de bijeenkomst in Margraten een vraag over 
de contracten is gesteld. Ambtelijk werd toen aangegeven dat lopende contracten niet worden 
ontbonden. 
Mevrouw Bytchkova antwoordt dat de contracten voor huishoudelijke hulp die zojuist voor korte 
tijd verlengd zijn, werden bedoeld. Nu worden echter de nieuwe taken vanuit de decentralisaties 
besproken. 
De heer Moens geeft aan dat hij deze vraag vorige week heeft gesteld. Er zijn namelijk lopende 
overeenkomsten verlengd die in principe lopen tot en met 2015 en waarbij de gemeente eenzijdig 
het recht heeft om deze overeenkomst tussen gemeente en aanbieder voor 1 oktober 2014 op te 
zeggen. Spreker heeft verleden week begrepen dat deze niet worden opgezegd. 
De heer Biesmans heeft dit zo niet begrepen. 
De voorzitter merkt op dat men in een basisovereenkomst niet alle overeenkomsten van tafel 
hoeft te vegen. 
De heer Meerten legt uit dat deze overeenkomst een wederzijdse afspraak is waarbij de 
gemeente het eenzijdige recht heeft om voor 1 oktober 2014 het contract voor 2015 op te 
zeggen. 
De voorzitter zal deze vraag meenemen. Het punt is wat in de basisovereenkomst zou moeten 
staan. Welke consequenties heeft het eventueel doorlopen voor de basisovereenkomst? Er zijn 
immers maar twee scenario's. 
 
De voorzitter concludeert dat het proces rondom de pre-ontwikkeltafel voor de aanwezigen op dit 
moment helder genoeg is. 
 

4. Eerste ronde: inventarisatie opzet basisovereenkomst  
  
 De voorzitter stelt voor de eerste ronde te maken waarin een inventarisatie van de opzet van de 

basisovereenkomst wordt gemaakt. In de tweede ronde wordt dan een inventarisatie van de 
basisomzet gemaakt. Tussendoor staat een pauze gepland. 
De voorzitter wil graag een voorzet geven van hetgeen in een basisovereenkomst zou moeten 
staan. De voorzitter merkt op dat in de ontwikkelovereenkomst van Breda een vrij uitgebreide 
beschrijving staat. Daarin wordt de intentie weergegeven om samen te gaan werken en de 
transformatie in te steken. Daarin staan verder echter geen concrete afspraken. Het is slechts 
een intentieovereenkomst. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of een dergelijke 
intentieovereenkomst voldoende is. 
 
De heer Hoenderkamp redeneert terug naar hetgeen in de collegenota's is vastgelegd. Men kan 
dit op twee manieren doen. Enerzijds kan men zeggen dat alles wat in de nota's is vastgelegd in 
de basisovereenkomst moet staan. Anderzijds kan men het ook omdraaien: de collegenota is een 
vastgesteld besluit van het college en heeft daarmee een status waarop partijen zich kunnen 
beroepen. Het is dus mogelijk dat in de basisovereenkomst intenties staan. 
Spreker vindt echter dat een aantal zaken uit de collegenota in de basisovereenkomst moeten 
staan: de openheid van het systeem en de richting van de beweging. In de collegenota is door 
politiek en bestuur heel duidelijk gemaakt dat er altijd ruimte moet zijn voor nieuwe toetreders. 
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Het sluiten van het systeem van de aanbieders is niet aan de orde. Dat zal dus in de 
basisovereenkomst moeten staan. De teksten over de richting van het systeem gaan over de 
transformatie van het sociaal domein: 

 de burger meer centraal, 

 alleen zware specialistische zorg als het echt nodig is, 

 het inzetten op preventie, 

 een gekanteld perspectief, 

 de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van burgers, 

 vertrouwen in professionals. 
Deze thema's staan uitgebreid in de stukken beschreven. 
 
Mevrouw Smeets vindt dat hierin wel een concretiseringslag moet worden gemaakt. 
De voorzitter antwoordt dat het regisseursmodel als toeleidingsmodel is gekozen met bepaalde 
keuzes van hoe het toeleidingsmodel moet worden ingevuld. De voorzitter vraagt of dit ook al in 
basisovereenkomst moet staan. 
 
Mevrouw Vaessen vindt dat de uitvoering van een jeugdcentrum familiegroepsplan breed moet 
worden geformuleerd. Dat is de basis van waaruit men vertrekt en waarin de dienstverlening staat 
beschreven. Het plan wordt immers ook in een breed gezelschap opgesteld. Daarbij komen de 
volgende vragen aan de orde: 

 De hulpvraag van de ouders. 

 De hulpvraag van de jeugdige burger. 

 Wat is daarin realistisch en haalbaar? 

 Op welke manier wordt de inzet gedaan?  

 Wat kan de burger zelf en wat kan het netwerk? 

 Waarbij is professionele ondersteuning nodig? 
Spreekster vindt dat deze drietrap in de basisovereenkomst moet terugkomen. 
 
De voorzitter vraagt of een zorgaanbieder een handtekening onder de basisovereenkomst moet 
zetten waarin het systeem en de wijze waarop de toeleiding procesmatig wordt ingestoken. 
Mevrouw Heuperman vindt dat de basisovereenkomst pragmatischer moet zijn dan een 
abstract, visionair verhaal. Spreekster vindt het schetsen van een kader van belang. Dit moet 
echter ook voor de regio worden geconcretiseerd. Voor de zorgaanbieders is het van belang om 
een bepaalde leidraad te hebben op basis waarvan men verder kan. Het abstracte theoretische 
verhaal over trapsgewijs werken, het netwerk en de eigen kracht zijn daarbij duidelijk. Het gaat 
veel meer om wat dit alles voor iedereen betekent. Dit moet in de basisovereenkomst worden 
vastgelegd. 
De voorzitter deelt mee dat de echte overeenkomst na de zomer komt. Deze overeenkomst 
wordt dan met elke individuele organisatie gesloten. 
 
De heer Van Geleuken vraagt of de basisovereenkomst een soort convenant is. 
De voorzitter antwoordt dat de basisovereenkomst een soort intentie- en afsprakenkader is. In 
Breda heet dit een ontwikkelovereenkomst. In het kader van bestuurlijk aanbesteden maakt men 
samen een intentieafspraak waarin men het proces afspreekt om te komen tot… Dat klinkt 
inderdaad vrij vaag indien men dit vertaalt naar hetgeen dit voor iedere organisatie betekent. Pas 
na de zomer wordt dit echter duidelijk. 
Mevrouw Heuperman vindt dat men dit wel samen kan formuleren. 
De voorzitter deelt deze opvatting. Men kan ook een aantal kaders zodanig omschrijven dat 
deze een uitgangspunt zijn voor elke overeenkomst die na de zomer wordt vastgesteld. 
 
De heer Nuijens wil graag eerst de definitie van een basisovereenkomst in beeld hebben. Deze 
overeenkomst wordt tussen de lokale overheid en de aanbieders gesloten. Spreker vindt dat als 
alles zo snel moet, het een toegevoegde waarde moet hebben om een basisovereenkomst te 
hebben. Het staat vast dat al heel veel in de gemeentelijke nota's staat beschreven. Daarom is de 
volgende vraag van belang. Welke stappen moet men zetten om tot een overeenkomst tussen 
aanbieder en leverancier te komen? Spreker kan zich voorstellen dat in een basisovereenkomst 
wordt geëxpliciteerd wat de rol van de gemeente en de aanbieder is en dat 2015 wordt 
beschouwd als overgangsjaar, evenals de langeretermijnafspraken. 
De heer Simons wil daarbij ook bekijken wat men binnen de term overgangsjaar probeert te 
vangen. 
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De heer Nuijens deelt deze opvatting. 
De heer Simons vindt het heel belangrijk dat de cliënt weet wat hem/haar te wachten staat. 
Spreker wil dit graag expliciet in de basisovereenkomst opnemen, misschien in de vorm van een 
bijlage bij de overeenkomst waarin staat hoe men dat met de cliënten wil doen. De basispunten 
(over welke minstens gecommuniceerd dient te worden) moeten dan in de basisovereenkomst 
staan. 
 
De heer Van Geleuken refereert aan het recente rapport over de GGZ waarin staat dat de 
administratieve lastendruk in de GGZ 1 miljard euro per jaar bedraagt. 70% van het budget zit in 
de administratieve lasten. De administratieve lasten in de zorg zijn dus heel erg hoog. De 
gemeentes krijgen nu echter veel meer vrijheid. Spreker stelt voor om in de basisovereenkomst 
de intentie op te nemen dat de administratieve lasten niet hoger zijn dan 10%. Dan krijgt men 
immers ruimte om meer middelen aan zorg te besteden. Spreker vreest dat gemeentes de 
bestaande overeenkomsten met de verzekeraars overnemen. Het zou goed zijn als de 
kernpunten in de basisovereenkomst worden opgenomen. 
De heer Nuijens vindt dat als men niets verandert, men ook niet hoeft te decentraliseren. 
 
De heer Hoenderkamp vindt de door dhr. Van Geleuken benoemde normering van administratiev 
lasten een interessante knop. Hij voegt toe dat ente dit denken wellicht kan worden verbreed met 
andere knoppen. Gemeenten hebben immers de hoop heeft dat de zorg per euro verhoogd kan 
worden. Spreker wil graag in de basisovereenkomst een aantal knoppen benoemen en definiëren 
en misschien ook verbanden. Dan concretiseert men al en is men niet meer vaag. 
 
De heer Van Geleuken stelt vast dat momenteel wordt afgerekend volgens het P x Q model. Dus 
hoe hoger de productie, hoe meer geld men ontvangt. Dat is een perverse prikkel om meer zorg 
te leveren, terwijl samenwerking en afstemming daarin niet gefinancierd kunnen worden. Spreker 
is voorstander van een ander model waarin samenwerking en afstemming ook een plaats 
hebben. Spreker vindt dat men daarvoor aan het begin van het proces al moet kiezen. 
De heer Moens stelt vast dat de vorige week het tijdpad is aangegeven. Spreker vindt dat dit 
soort ambities absoluut bij de langere termijn passen. Spreker wil nu echter graag afbakenen wat 
voor 2015 reëel is en voor welk budget. Spreker wil eerst de zorg continueren en vervolgens pas 
de transities. Het is daarnaast prima om die ontwikkeling in te zetten. 
De heer Vliegen wil in dit kader de meerjarenafspraken maken. 
 
De voorzitter voegt toe dat in de basisovereenkomst een overgangsjaar benoemd kan worden 
met daarnaast de transformatie op de langere termijn. Dan kan men ook af van P x Q en kan men 
meer denken in termen van samenwerking en bijvoorbeeld werken met outcome in plaats van 
input monitoring en parameters. Daar is men echter nog lang niet. Men kan echter wel de intentie 
afspreken om dat samen te ontwikkelen. Daarnaast kan men ook in de basisovereenkomst de 
inrichting van het proces afspreken, zoals het werken met transformatietafels per onderwerp. 
Spreker verwijst in dit verband naar het onderwerp vervoer, waarin veel geld maar ook "ergernis" 
omgaat. Spreker stelt voor dit soort thema's te benoemen en dit soort transformaties te 
arrangeren. In de basisovereenkomst kan de intentie hieromtrent worden uitgesproken. Men moet 
echter wel ervoor zorgen dat 2015 goed is geregeld. 
 
De heer Moens zoekt de afbakening van de basisovereenkomst. Spreker denkt dat de 
intentieovereenkomst bedoeld kan zijn om een stelstel in ruimere termen abstract te beschrijven. 
Hierin staat de richting die men vanaf 2015 tot en met 2017 wil inslaan. Dus daarin staat het 
commitment vanuit de gemeentes en de zorgaanbieders beschreven: "In dit stelsel willen wij 
werken en daarin nemen wij deze taakstellingen op". In de basisovereenkomst worden dus geen 
producten opgenomen. Deze invulling komt in de tweede overeenkomst die wel voor 1 oktober 
2014 gereorganiseerd moet worden. Vanuit de uitgangspunten van bestuurlijk aanbesteden 
hebben de gemeentes/opdrachtgevers de ruimte deze basisovereenkomst met heel veel partijen 
te sluiten die graag aan dat stelsel willen meewerken en waarbij men de keuzevrijheid heeft om 
dit tot concrete overeenkomsten in het vervolgtraject te laten leiden. 
De voorzitter deelt deze opvatting van de heer Moens en voegt toe dat ook nieuwe toe- en 
uittreders in dit proces mogelijk zijn. Er kunnen echter geen prijsafspraken in een bestuurlijk 
aanbestedingstraject worden gemaakt. Prijsafspraken, tenzij op lokaal niveau, moeten in 
afzonderlijke afspraken met de afzonderlijk organisaties worden gemaakt. 
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De heer Simons voegt toe dat het wel is mogelijk om in percentages te denken zodat 
zorgaanbieders wel zorgcontinuïteit kunnen bieden. De vraag is dan welk deel van het budget 
men afscheidt voor nieuwe toetreders of hoe men dat anderszins inbrengt. Spreker vindt dit heel 
belangrijk. Daarnaast is ook de volgende vraag van belang. Hoe gaat men om met het uitnemen 
van een gedeelte van het budget om de gehele uitvoeringsorganisatie goed op poten te krijgen? 
De voorzitter deelt deze opvatting. 
 
De heer Bierma vraagt of het mogelijk is om naast de basisovereenkomst, met de verschillende 
leveranciers verschillende afspraken over de producten te maken die per dienstverlening ook nog 
kunnen verschillen. 
De voorzitter vindt dit een goede vraag. 
De heer Meerten denkt dat er verschil in prijs kan zijn op basis van hoe de kostprijs wordt 
bepaald. 
Mevrouw Heuperman vindt de uitdaging veel meer om tot zorgarrangementen te komen in plaats 
van individuele prijsafspraken te maken. Dan stelt de intentieverklaring immers ook niets voor. 
De heer Wijngaarden ziet bij P x Q in principe meer mogelijkheden op de P dan op de Q. 
Spreker zou graag zien dat in de basisovereenkomst de verschillende potjes, innovatie, kwaliteit 
en administratieve lasten worden afgebakend. Deze condities moeten in de basisovereenkomst 
duidelijk worden beschreven in de vorm van een percentage van het budget. Maar ook moet 
worden beschreven – als er verschillende potjes zijn – wat de condities zijn om daarop een 
beroep te doen. Spreker wil de condities graag afbakenen. Wat is innovatie en wat per se niet? 
Dit natuurlijk voor zover dit mogelijk is. 
De heer Hoenderkamp vindt dit misschien iets voor de tweede ronde waarin over de basisomzet 
wordt gesproken. Vanuit het beleid heeft men alles overwegende, van 2015 een bijzonder jaar 
gemaakt. Naast bestuurlijk aanbesteden worden ook op korte termijn de basisomzetten bepaald 
omdat de aanbieders dit moeten regelen. De gemeente wil dus voor 2015 basisomzetten 
garanderen maar ook de ruimte voor verandering behouden. Spreker is geen voorstander van 
een structureel innovatiepotje. Spreker ervaart dit potje als een noodgreep voor 2015, zodat men 
naast de basisomzet ruimte heeft. 
 
De heer Vliegen merkt op dat innovatieve projecten tijd vergen. Spreker pleit ervoor om voor 
dergelijke projecten meerdere jaren af te spreken. 
Mevrouw Heuperman deelt deze opvatting. Hieraan moeten criteria worden gekoppeld zodat 
men dit samen met de samenwerkingspartners kan doen. 
De heer Hoenderkamp onderschrijft de wenselijkheid om dat soort afspraken te maken. 
De heer Nuijens vindt dat men ook moet leren van de ervaringen uit de laatste jaren in de AWBZ-
zorg. Daar was het eerder gebruikelijk om per aanbieder een tarifering met een prijsopslag voor 
innovatie te hanteren. Dit leidde enerzijds tot een behoorlijke verzwaring van de administratieve 
lasten. Anderzijds leidde dit ook ertoe dat iedere aanbieder jaarlijks op basis van telkens 
veranderende inzichten eigen plannen over innovatie ontwikkelde. Pas sinds dit jaar bestaat bij 
de zorgkantoren het besef dat men daarmee niet aan innovatie bijdraagt. Dit is immers niet 
duurzaam en leidt tot een zeer gefragmenteerde aanpak. Spreker wil graag het begrip innovatie 
eerst nader duiden voordat hierover afspraken worden gemaakt. Dit vraagt veel aandacht. De 
vraag is of men daarover in het overgangsjaar 2015 al concrete afspraken moet maken. Spreker 
betwijfelt dit. 
De heer Vliegen wil de intentie wel graag vastleggen. 
De heer Nuijens onderschrijft dit. 
 
De heer Simons vraagt of de aanwezigen innovatie expliciet willen maken of impliciet in het 
systeem inbouwen zodat de administratieve lasten niet worden verhoogd. Als innovatie impliciet 
in het gehele proces zit, moet men elkaar niet vangen op de vraag of innovatie al dan niet onder 
de definitie valt. Dan richt men zich immers op een klein stuk van het budget, terwijl nu de tijd 
bestaat om de blik op het totaal te houden. Momenteel zit de innovatie ook heel erg in de 
bedrijfsvoering verweven zodat het erg lastig is om dit aan te tonen. Spreker vindt dit onnodig. 
Mevrouw Heuperman stelt vast dat de impact voor zorgaanbieders qua registratie- en 
monitoringsysteem vanaf 2015 enorm groot is. Spreekster wil daarom graag de rust bewaren om 
dit geheel financieel goed op orde te krijgen. Men moet daarnaast ook zeker proberen om 
gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. 
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De heer Nuijens vraagt of mevrouw Heuperman vindt dat 2015 door de systeemverandering al 
voldoende innovatief is. 
Mevrouw Heuperman antwoordt bevestigend. Indien men een intentieovereenkomst sluit waarin 
men zich committeert aan bepaalde vormen van samenwerking, zit hierin innovatie eigenlijk al 
verweven. De vraag is of men in 2015 al tot heel veel innovatieve projecten zal komen, omdat de 
systeemverandering al zoveel impact heeft. 
De heer Wijngaarden vindt dat innovatie misschien anders moet worden vertaald. Uiteindelijk 
gaat het om de transformatie. Innovatie moet in de bedrijfsvoering zitten. 
Mevrouw Heuperman deelt deze opvatting. 
 
De heer Hoenderkamp wil graag ruimte voor innovatie, maar geen verplichting tot innovatie. 
Spreker wil graag op een hoger aggregatieniveau afspraken maken, zodat ruimte voor innovatie 
bestaat. Dat ligt dus aan de definitie van innovatie. 
Mevrouw Heuperman is voorstander van innovatie vanuit een goede inhoudelijke bedrijfsvoering. 
De heer Meerten wil innovatie niet als doelstelling beschouwen. Innovatie draagt bij aan het 
geheel van efficiencyslagen dat moeten worden gemaakt. Er is sprake van innovatie als hierdoor 
betere en goedkopere zorg kan worden geleverd. 
De heer Hoenderkamp deelt deze opvatting en vindt dat geen afspraken moeten worden 
gemaakt die ertoe leiden dat een organisatie die stappen in de voorgestelde richting zet daarvoor 
wordt gestraft. Door het goede aggregatieniveau zou men ruimte voor vernieuwing kunnen 
creëren. 
 
De heer Van Geleuken wil de open instroom van nieuwe aanbieders aankaarten. De open 
instroom klinkt interessant omdat er meer keuzemogelijkheid voor de burger ontstaat. Spreker 
haalt in dit kader het volgende voorbeeld aan. Tot 2003 was bij de thuiszorg het aantal 
aanbieders in Zuid-Limburg beperkt. Door de invoering van de marktwerking kwamen er heel veel 
verschillende thuiszorgaanbieders, waaronder ook hele kleine. Bij de zorgkantoren was daardoor 
het overzicht helemaal verdwenen. Spreker verwacht dit jaar nog meer ontslagen in de zorg. 
Deze mensen zullen veelal zelf aan de slag gaan waardoor de gemeentes in no time met heel 
veel aanbieders te maken krijgen. Spreker wil hiervoor waken en daarom graag de vijf à zeven 
beste aanbieders kiezen en niet iedereen laten instromen. 
De voorzitter stelt voor om minimumcriteria te benoemen waaraan een aanbieder moet voldoen 
om te kunnen deelnemen. In de basisovereenkomst van Breda wordt bijvoorbeeld in artikel 5 
"uitsluiting deelname dienstverleners" hieraan een heel onderdeel gewijd. De vraag is of men op 
die manier een bepaalde vorm van kwaliteit bij de instroom kan organiseren. Daarbij moet men 
wel oppassen dat de drempel niet zo hoog wordt gemaakt dat voor partijen die wel degelijk een 
goede dienstverlening kunnen bieden, de noodzaak van onderaannemerschap weer ontstaat. 
Men kan echter toch aan minimumcriteria denken. Voordat men het weet zit men echter weer aan 
een heel wettelijk kader vast. Dit geldt zeker voor de jeugdzorg waarbij het pakket aan stevige 
eisen moet voldoen om te kunnen deelnemen. 
De heer Bierma merkt op dat startende ondernemers bij sommige arrangementen vrij snel 
worden uitgesloten. Daarmee komt men al heel snel op het niveau van aannemer- en 
onderaannemerconstructies. 
 
De voorzitter verwijst naar de nieuwe Wmo. Wat is een individueel begeleidingsarrangement? 
De vraag is hoe men de aanbieders gaat selecteren zodat de juiste partij wordt gekozen. Spreker 
vindt dit lastig. Enerzijds wil men nieuwe toetreders de mogelijkheid bieden en anderzijds wil men 
een drempel opwerpen. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat wat in de AWBZ gebruikelijk is, in de Wmo helemaal niet 
gebruikelijk is. Spreker kan zich echter voorstellen dat "iedereen kan toetreden" betekent dat 
iedereen die voldoet en zich aan de overeenkomsten kan conformeren, mag leveren, Daarmee 
heeft men echter nog geen klanten. Dit kan wel tot een verschuiving in de markt leiden. Dit zal 
echter altijd een geleidelijk proces zijn. Spreker verwacht een beperkte toename. 
De heer Simons merkt in dit kader op dat zorgverzekeraars bewust sturen. Zij sluiten alleen 
contracten met bepaalde aanbieders. De patiënt moet anders eventueel bijbetalen. Spreker vindt 
dat men in de gaten moet houden of men überhaupt dat soort criteria mag stellen. Dit is een 
juridisch vraagstuk. 
 
De heer Nuijens vindt dit een terechte vraag. Spreker stelt vast dat dit een discussie over de 
nieuwe aanbieders is. Spreker herinnert zich dat in de eerste transitie in de Wmo is gebleken dat 
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er alleen al in de regio Zuid-Limburg 185 aanbieders op het gebied van begeleiding zijn, zonder 
eventuele nieuwe spelers mee te tellen. Dat zijn grote aanbieders, maar ook hele kleine. Dat is 
dus een geweldige diversiteit. Als die allemaal met hun activiteiten de overstap maken naar het 
gemeentelijke domein, dan ... 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat het politieke draagvlak voor het inperken van die groep heel 
klein is. 
De heer Van Geleuken vindt dat men toewijzingscriteria moet hanteren of dat men een model 
moet kiezen waarbij de klant een individueel recht op een zorgbudget heeft en dan vervolgens 
zelf kan kiezen. Dan kan men heel veel aanbieders hebben. 
De heer Nuijens vindt dat iedereen dan ook de zekerheid moet hebben dat er ook een aanbieder 
vanaf 1 januari 2015 is. 
Mevrouw Vaessen merkt op dat dit bij het transitiearrangement van de jeugdzorg geldt. Deze 
restrictie hebben de gemeentes van het Rijk voor het overgangsjaar voor de huidige aanbieders 
meegekregen. 
De heer Hoenderkamp proeft draagvlak om bij de Wmo hetzelfde te doen. 
 
De voorzitter merkt op dat met de gemeentes voor de Wmo is afgesproken dat tussen 1 juli 2014 
en 31 december 2015 met alle klanten/burgers die zorg afnemen keukentafelgesprekken moeten 
zijn gevoerd. 
De heer Hoenderkamp vindt dit ook logisch omdat bestaande indicaties tot maximaal 
31 december 2015 doorlopen. 
De heer Nuijens vindt dat dan bijna geen discussie over de toelatingscriteria voor 2015 gevoerd 
hoeft te worden. Dit is rustgevend. Men koopt met deze duidelijkheid tijd. 
 
De heer Simons vindt het handig om vooruitlopend op de transformatie de scheidslijn voor 2015 
bij de aanbieders te ontdekken. Hoe kan een eenpitter bijvoorbeeld de achtervang regelen zodat 
de cliënt de zorg blijft ontvangen? 
Mevrouw Heuperman vindt dit een vraag over hoe men kwaliteit definieert. 
De heer Hoenderkamp vindt dit ook een thema voor alle overeenkomsten die worden gesloten. 
 
De heer Moens zoekt naar de ankers en de vertrekpunten. Wat is de wettelijke basis? Wat is de 
kwaliteit? 
Mevrouw Vaessen voegt toe dat hierover genoeg in de wet staat. Daarom moet men momenteel 
niet meer optuigen. Men moet zoeken naar hetgeen iedereen belangrijk vindt. 
De voorzitter geeft aan dat dit ook in de basisovereenkomst vastgesteld kan worden. In 2015 
kan men de wettelijke vereisten hanteren. Daarnaast is er ook een monitoringsysteem. 
 
De heer Reinders vindt dat de kleine zorgaanbieder ook de mogelijkheid moet krijgen om de zorg 
te kunnen bieden. Met de huidige regelgeving mag een kleine zorgaanbieder ondanks het feit dat 
men de kwaliteit heeft, de zorg niet leveren. Het is niet reëel dat men alleen op bepaalde 
onderdelen kan inzetten. 
De heer Van Geleuken begrijpt dit. Spreker vindt dit echter ingewikkeld omdat alle instellingen 
groeiambities hebben. 
Mevrouw Van Santbrink vindt het in dit kader van belang te bekijken welke doelgroepen het 
komende jaar moeten worden bediend. Men heeft van de marktwerking in de GGZ geleerd dat er 
een ongebreidelde groei van nieuwe instroom is geweest. De markt is aan de vraagkant dus veel 
breder geworden. Daarom is de vraag welke doelgroepen echt behandeld moeten worden. Voor 
welke doelgroepen hebben wij de verantwoordelijkheid? Dat is belangrijk. 
 
In reactie op de heer Van Geleuken geeft de heer Reinders aan dat het keuzerecht van cliënten 
ook belangrijk is. Spreker begrijpt dat grote organisaties dan misschien met krimp te maken 
krijgen. Zij zullen zich echter moeten aanpassen zodat zij in de nieuwe modellen ook meekunnen. 
Mevrouw Van Santbrink stelt vast dat het budget wel kleiner wordt. Dat is een restrictie. 
Spreekster vindt dat de aanwezigen gezamenlijk voor de doelgroep verantwoordelijk zijn. 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat in het regisseursmodel bij de toegang wordt bekeken wie de 
zorg nodig heeft. 
 
De heer Nuijens merkt op dat niet meer sprake is van zorg. Spreker vindt dat nu over activiteiten 
moet worden gesproken die vanuit de AWBZ naar de Wmo overgaan. In het kader van de Wmo 
worden dit diensten. De vraag is echter wat de betekenis van de wettelijke kaders is. Men heeft in 
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Nederland dus ervoor gekozen veel zaken geen zorg meer te noemen, maar diensten. Spreker 
vindt dat men daarin consequent moet zijn. Cliënten kunnen aan deze diensten geen rechten 
ontlenen. Dat is het kenmerk van de Wmo. Spreker vindt dit een principieel punt. Vanuit dit 
perspectief moet de discussie dan ook worden gevoerd. 
Mevrouw Van Santbrink voegt toe dat dit bij jeugd GGZ iets genuanceerder ligt. Dat is een 
uitzondering. 
De heer Van Geleuken en de voorzitter delen deze opvatting over de jeugdhulp. 
Mevrouw Vaessen voegt toe dat de benaming in de Jeugdwet is gewijzigd: "zorg voor jeugd". 
Spreekster heeft echter andere associaties bij diensten. 
De heer Nuijens merkt op dat men niet voor niets gaat kantelen. Dat is veelzeggend. 
Mevrouw Heuperman vindt dat dit in de basisovereenkomst in een algemene schets moet 
worden uitgewerkt. 
 
De voorzitter zal de tweehonderd pagina's basisdocumenten aangevuld met de informatie van 
vandaag bekijken en de volgende keer met een concept terugkomen. Na de pauze wil de 
voorzitter met het onderwerp de basisomzet verdergaan. Daarna komen de conclusies en de 
nadere afspraken aan de orde. 
 
Mevrouw Vaessen heeft nog een vraag over de criteria bij nieuwe aanbieders. Mag daarbij 
bijvoorbeeld het woonplaatsbeginsel worden toegepast? Dit betreft immers ook de 
werkgelegenheid van de regio. Spreekster ziet nu jeugdaanbieders vanuit alle windrichtingen 
komen. 
De heer Moens vindt dat dit echt niet kan. 
De heer Bierma merkt op dat men bij de kwaliteitseisen kan opnemen dat medewerkers binnen 
zoveel minuten ter plekke bij de cliënt aanwezig moeten kunnen zijn. 
Mevrouw Bytchkova verwijst naar het vervoersprobleem dat daarbij ontstaat. Het uitgangspunt is 
dat als de zorg of de ondersteuning dichter bij huis kan worden geleverd, deze aanbieder ook 
gecontracteerd moet worden. 
De heer Nuijens vindt dit een juridisch punt. De vestigingseisen moeten bij de bestuurlijke 
aanbesteding worden meegenomen. 
De heer Meerten bevestigt dit. 
De heer Hoenderkamp deelt de voorkeur voor lokale aanbieders. 
 
Pauze 16.17 uur tot 16.26 uur 
 

5. Tweede ronde: inventarisatie opzet basisomzet 
 
De heer Simons gaat ervan uit dat de controllers de financiële consequenties voor 2015 en 
verder al bekeken zullen hebben. De voorzitter wil graag inventariseren welke punten al zo 
vroegtijdig mogelijk helder moeten zijn om met een bepaalde zekerheid 2015 in te gaan. De 
voorzitter wil eerst de bal bij de zorgaanbieders leggen om van daaruit de dienstverlening te 
bezien. 
 
De heer Franssen stelt vast dat de zorgaanbieders allemaal een bepaalde infrastructuur hebben. 
Deze infrastructuur is ook nodig om een bepaald product te kunnen leveren. Daarom is het heel 
belangrijk dat men weet of men op een bepaalde omzet kan rekenen zodat men de infrastructuur 
in stand kan houden. Dit betreft onder andere gebouwen, personeel en samenwerking. Spreker 
vindt dit van belang. 
 
De heer Simons vraagt of de heer Franssen het ook van belang vindt om te bekijken welke eisen 
men aan de infrastructuur mag stellen, in die zin dat men samen criteria afspreekt: als men 
hieraan niet kan voldoen, kan men niet meedoen. 
De heer Franssen denkt dat dit mogelijk is. Spreker wil samen bekijken hoe men in het verleden 
dit product heeft vormgegeven. Het is van belang om het vertrouwen in elkaar uit te spreken. Het 
is niet vreemd om daarbij de eisen te bekijken. 
De heer Wijngaarden vindt dat infrastructuur heel vaag klinkt. Nu gaat het factureren in de 
systematiek van het zorgkantoor met producten en prijs. P x Q leidt tot een bepaalde omzet. 
Spreker vindt het van belang af te spreken hoe men dit in 2015 doet. Als men doet zoals dit nu 
gebeurt, zal dat heel eenvoudig zijn. Anderzijds wil men echter ook de transformatie ingaan. De 
vraag is of men op basis van outcome-bekostiging in de systemen zaken kan regelen. Dit zal 
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geleidelijk aan moeten gebeuren. Spreker bepleit dat men de bestaande infrastructuur voor 2015 
min of meer intact laat met de kanttekeningen die de transformatie onderstrepen. 
De heer Vliegen wil graag een bepaalde geleidelijkheid afspreken over hoe men elk jaar een 
bepaald percentage van de bestedingen aan transformatie besteedt. Dat creëert rust voor 2015. 
Daarnaast geeft men toch sturing aan het realiseren van het transformatieconvenant. 
 
De heer Wijngaarden vindt dit ook aansluiten bij het feit dat de cliënt zijn/haar recht op zorg voor 
2015 heeft op basis van het oude model. Voor de nieuwe klanten zou men een nieuw model in de 
vorm van een pilot kunnen hanteren. Dan blijft het klein en behapbaar en hoeft men niet de 
gehele administratie overhoop te gooien. In de pilot kan men uitproberen of de verantwoording 
administratief uitvoerbaar is en of de administratieve lasten ook verlaagd kunnen worden. Deze 
doelstelling mag men absoluut niet uit het oog verliezen. 
Mevrouw Heuperman vindt dat dit ook betekent dat de gemeentes zich hieraan moeten 
committeren en dat men dus niet zeventien verschillende registratiemodellen hanteert waardoor 
weer administratieve druk ontstaat. 
 
De heer Simons vraagt of het voor de discussie misschien handig is om binnen de infrastructuur 
een aantal grotere groepen te definiëren zodat men helder krijgt welke soorten bewegingen men 
binnen elke groep wil zien gebeuren. Bij huisvesting zal men namelijk andere zaken zien dan bij 
personeel of productiviteit of bij de systemen die men nodig heeft voor de financiële afwikkeling. 
De heer Biesmans vraagt of de gemeentes de administratie zelf doen of deze gaan uitbesteden. 
Spreker merkt op dat de gemeente Maastricht de administratie zelf doet, maar de rest van de 
Heuvellandgemeentes niet. 
De heer Simons vindt dit een goede vraag. 
 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat de zes gemeentes in het Heuvelland voor het sociaal 
domein de mogelijkheid van een gezamenlijke backoffice willen. Daaruit volgt de afspraak voor 
een gezamenlijk systeem en gezamenlijke vereisten. Bij de jeugdzorg wordt voor 2018 naar de 
systemen gekeken. 
Mevrouw Vaessen merkt op dat dit wel voor een beperkt aantal taken geldt. Momenteel loopt het 
onderzoek naar de invulling van de centrumgemeenteconstructie. Medio juni komt daarover meer 
duidelijkheid. 
Mevrouw Bytchkova voegt toe dat de zes Heuvellandgemeentes in 2015 nog geen gezamenlijke 
backoffice zullen hebben. In 2015 zullen de zes Heuvellandgemeentes zelf administratieve 
ondersteuning moeten regelen. De intentie is dat men daarbij zal proberen om zo veel mogelijk bij 
de bestaande systematiek aan te sluiten. 
 
De heer Biesmans vraagt of de gemeente Maastricht haar uitzonderingspositie blijft behouden. 
Mevrouw Bytchkova weet dat niet. Momenteel is een gezamenlijke backoffice echter nog niet 
mogelijk. 
Mevrouw Van Santbrink merkt op dat dit toch al drie jaar de vraag vanuit de aanbieders is. 
De heer Wijngaarden vindt de backoffice niet zozeer het probleem. Het is van belang dat men 
dezelfde standaard hanteert. 
De heer Meerten antwoordt dat dit nu al min of meer zo is. Spreker kan zich wel 
verbetermogelijkheden voorstellen. 
De voorzitter merkt op dat dit de regio Maastricht-Heuvelland betreft. Dan spreekt men echter 
nog niet over Parkstad en Sittard-Geleen. 
De heer Hoenderkamp stelt vast dat in dit overleg afspraken voor Maastricht-Heuvelland kunnen 
worden gemaakt. Verder kan een overleg over de Wmo met de collega's van de twee andere 
subregio's geregeld worden als dit door de zorgaanbieders wordt gevraagd. 
 
De voorzitter stelt vast dat er druk op de basisomzet is. Als men op de transformatie nog een 
nieuw systeem van verantwoordings- en monitoringseisen gaat stellen, maakt men elkaar gek. Dit 
staat echter los van het feit dat dit ook vanuit de betalende kant niet georganiseerd kan worden. 
De heer Wijngaarden vindt de betaling ook een goed punt. Een groot deel van de organisaties 
wordt nu op basis van bevoorschotting gefinancierd. Als dit wordt omgezet in achterafbetalen 
heeft dit voor de liquiditeitspositie ook gevolgen. Spreker pleit ervoor om hierover iets in de 
basisovereenkomst vast te leggen. Spreker vraagt de geleidelijke weg te kiezen als iets 
veranderd wordt. 
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De heer Simons vraagt of alles rondom de infrastructuur nu is benoemd. 
De heer Hoenderkamp vindt het niet logisch dat de gemeente apart de infrastructuur gaat 
financieren. De gemeentes gaan toch burgers/klanten financieren? En via die financiering komt 
de infrastructuur aan de orde. 
De heer Simons antwoordt dat aan het begin van de discussie werd gevraagd of er een 
bepaalde zekerheid over de infrastructuur moest bestaan. Daarbij moeten de onderdelen aan de 
orde komen die men wellicht niet goed zou kunnen regelen. Spreker vindt dat men moet proberen 
dit samen af te vangen. Dit betekent echter niet dat de gemeente overal zomaar geld voor geeft. 
Spreker vindt dat men in dit kader echter wel met het afbreukrisico rekening moet houden. 
Mevrouw Smeets vindt het uitgangspunt dat men samen de basisomzet afspreekt, waarmee de 
continuïteit van zorg gewaarborgd zal blijven. 
De heer Wijngaarden vindt de huisvesting in de huidige financiering via de NHC (normatieve 
huisvestingscomponent) en nacalculatie een gedrocht. Spreker pleit voor één integraal tarief in de 
Wmo. Dat is transparant. Het is dan de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om met deze 
financiering uit te komen. Dat voorkomt discussies en is gemakkelijk in de verantwoording. 
 
De voorzitter vraagt of het al lukt om tot één integraal tarief op basis van kostprijs te komen. 
De heer Wijngaarden denkt dat dit mogelijk is. 
De heer Nuijens denkt niet dat dit mogelijk is als men het onderscheid tussen begeleiding 
individueel en in de groep blijft hanteren. Als men uitgaat van één integraal tarief komen de 
aanbieders die groepsgewijs zorg realiseren in de problemen. Spreker vindt het daarom van 
belang om wel gedifferentieerd te kijken, tenzij men niet meer aan groepsbegeleiding wil doen. 
De heer Wijngaarden kan zich voorstellen dat de prijs in de ondersteuningsarrangementen kan 
verschillen. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat momenteel een tarief per dagdeel wordt betaald. Kan men 
aan deze knop draaien? 
De heer Keulen merkt op dat de tarieven heel ver uit elkaar liggen. Spreker vindt dat de ranges 
voor de verschillende aanbieders die dezelfde dienst leveren veel dichter bij elkaar moeten 
komen te liggen. Spreker spreekt dan nog niet over de verschillende tarieven van de pgb's. De 
gemeente moet de range voor het product aangeven. De range moet veel smaller worden. De 
verschillen zijn te groot. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat er instellingen zijn die veel geld hebben geïnvesteerd in 
nieuwbouw. Bij de huisvestingskosten bestaan grote verschillen. Als er een soort van vlaktaks 
komt, kan dit een grote impact voor de instellingen hebben. 
De heer Wijngaarden begrijpt dit, maar vindt het ook de verantwoordelijkheid van instellingen om 
op dit soort vraagstukken voor te sorteren. In hoeverre moeten anderen hiervoor betalen? 
De heer Biesmans deelt mee dat de frictiekosten door de organisaties worden gedragen en niet 
door de gemeentes. 
 
De voorzitter grijpt terug op de opmerking van de heer Keulen over de tariefbandbreedte. Bij het 
bestuurlijk aanbesteden is in Breda met betrekking tot een aantal activiteiten een bandbreedte 
afgesproken. Is dit een haalbare kaart in de aanloop naar 2015 of hoort dit bij de transformatie in 
2015? 
De heer Keulen denkt dat de tariefbandbreedte voor dezelfde dienst het startpunt moet zijn. 
De heer Nuijens weet niet of dit nu van toepassing is. Spreker constateert dat de zorgkantoren 
basistarieven met prijsopslagen hanteren. Op basis van de kwalificatie van de aanbieder wordt al 
dan niet een hoger tarief uitgekeerd. De vraag is of men een prijsdifferentiatie doorvoert op basis 
van de kwalificatie van de aanbieder. De tariefverschillen worden in de huidige situatie verkleind 
door de beoordeling van de aanbieder. Men moet deze opslag verdienen. 
 
Mevrouw Vaessen ziet de verschillen, maar kan deze niet duiden. 
De heer Nuijens antwoordt dat de opslag jaarlijks wisselend is. 
Jaren geleden kreeg de AWBZ-aanbieder opslag op het moment dat die een kwaliteitscertificaat 
had. Nu heeft elke aanbieder echter dit certificaat. Als men echter een hoog ziekteverzuim had, 
ging er geld van af. 
Mevrouw Van Santbrink voegt toe dat als instellingen leerlingen opleiden, deze ook een ander 
tarief krijgen. 



  Pagina 13 van 14 
 

 

De heer Nuijens merkt op dat als men in zelfredzame wijken investeert, men ook een ander tarief 
krijgt. Daarvoor moet men echter heel veel doen. 
De heer Vliegen deelt mee dat de verschillen maximaal 10% bedragen. 
De heer Keulen stelt vast dat de prijsverschillen met name bij een pgb en zorg in natura bestaan. 
Spreker kan de gevraagde processen echter niet inregelen. 
De heer Nuijens vindt dat het bij het inkoopbeleid niet om de individuele positie van instellingen 
gaat. De vraag is welke variant bij het inkoopbeleid wordt gehanteerd: op basis van zorg in natura 
en/of pgb. Spreker kan zich voorstellen dat beide varianten mogelijk blijven. 
De heer Keulen wil daarbij toch een bandbreedte hanteren. 
Mevrouw Vaessen merkt op dat de tariefstelling van het pgb letterlijk in de verordeningen moet 
staan. 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de gemeente de rijkskortingen netjes doorgeeft. Maar de 
burgers hebben ook een "zacht" recht op zorg. Spreker wil graag, daar waar mogelijk, de 
zorgverlening van de burgers op peil houden met de korting van het Rijk. Bij sommige producten, 
zoals bij de hulp bij het huishouden is de vraag of men dit in stand kan houden. De ontwikkeltafel 
schept de mogelijkheid om te bekijken wat daarvoor nodig is. 2015 kan daarbij goed een eerste 
stap zijn. Bij de hulp bij het huishouden zijn de kortingen echt fors. 
 

6. Conclusies 
 
De voorzitter wil de conclusies nu niet zelf gaan verwoorden. Spreker vraagt of er nog zaken zijn 
die men nog voor de komende week wil meegeven, waarover in het kader van de 
basisovereenkomst en de basisomzet nog niet is gesproken. 
 
De heer Reinders heeft nog een opmerking over onderaannemerschap. Somnium begeleiding 
werd op een gegeven moment door Radar benaderd om klanten te bedienen en hulp te bieden. 
Somnium begeleiding en Radar werden daarbij echter zodanig gekort dat zorg door het 
zorgkantoor bijna onmogelijk werd gemaakt. Spreker vraagt de mogelijkheid van goede 
prijsafspraken mee te nemen zodat ook onderaannemerschap mogelijk is en men de kwaliteit van 
zorg hoog kan houden. 
Mevrouw Vaessen vraagt of men het onderaannemerschap wel nog nodig heeft als iedereen de 
intentieovereenkomst waarin staat dat men samenwerkt, heeft ondertekend. 
 
De heer Moens stelt vast dat de aanbieders allemaal zekerheid over de basisomzet zoeken. 
Spreker vraagt naar het kortingspercentage dat volgend jaar gerealiseerd moet worden. Waar 
moet dat vandaan komen? Redden we de taakstelling dan ook? Het percentage is nog niet 
bekend. Spreker heeft deze vragen nog niet scherp, maar wil dit commitment wel graag hebben. 
De voorzitter begrijpt dit, maar kan deze duidelijkheid nu ook niet geven. De voorzitter wil echter 
graag snel zekerheid geven. 
De heer Moens vraagt hoe de taakstelling van volgend jaar kan worden gerealiseerd. Dit is 
binnen een bepaalde onzekerheidsmarge, een van de voorwaarden van de overeenkomst. 
De voorzitter antwoordt dat vaststaat dat het kortingspercentage komt. Tegelijkertijd moet echter 
ook de zorgcontinuïteit met een zekere basisomzet worden geleverd. De voorzitter kan echter nu 
geen percentage geven. 
Mevrouw Bytchkova vindt dat men in de basisovereenkomst globale afspraken kan maken, maar 
geen afspraken over het percentage. 
 
De heer Biesmans merkt ten aanzien van het model P x Q op dat hij liever op het volume dan op 
de prijs in wil zetten. Spreker wil dit graag meegeven, los van het percentage. 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de gemeenteraden een voorkeur voor P hebben. Spreker 
vindt dat als men aan de Q-kant wil komen, men helder aan de politiek zal moeten maken dat aan 
de P-kant alles uit de kan is gehaald. 
Spreker denkt dat men elkaar op het budgetniveau gaat vinden. Daarbij moeten men natuurlijk 
wel aan de wet voldoen. 
De heer Moens vindt dat men samen de koers moet uitzetten. 
De heer Wijngaarden stelt vast dat de transformatie over Q gaat. 
 
De heer Simons vraagt of men naar een kortere behandelduur wil afschalen. 
De heer Nuijens antwoordt dat dit al is gebeurd. Het is en-en. Dat is aardig gelukt. 
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De heer Meerten voegt toe dathet tarief hulp bij het huishouden over de drie verschillende 
vormen heen op hetzelfde niveau ligt als in 2007. 
 
De heer Wijngaarden ziet nu dat het budget aan de achterkant bij het zorgkantoor is 
gemaximeerd. Voor dezelfde omzet kan men veel meer klanten bedienen. Spreker wil graag de 
toegang heel kritisch aan de voorkant bekijken. 
De voorzitter zal dit in bij basisovereenkomst opnemen. 
 

7. Vervolgafspraken 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen. De voorzitter zal aanstaande maandag het verslag en de 
conceptbasisovereenkomst op de website plaatsen en hieraan ook ruchtbaarheid geven. 
Vervolgens worden alle reacties verwerkt. 5 juni is de deadline voor de reacties. Daarna staat op 
woensdagochtend 11 juni van 10.00 tot 12.00 uur de tweede ontwikkeltafel in Vaals gepland. 
De heer Bierma zal de link naar de website Sociaal Domein Maastricht Heuvelland aanstaande 
maandag ook rondsturen. 
 
Sluiting 17.00 uur 
 
Meersen, 23 mei 2014 


