
Memo tbv POT 2: Input voor budgetafspraken ZiN 

 

Inleiding 

De 6 gemeenten in Maastricht-Heuvelland zijn recent begonnen met de inkoop van de taken in het 

sociale domein waarvoor zij in 2015 ev verantwoordelijk zijn. Het structureel belangrijkste spoor in 

dit inkoopproces betreft het inrichten vaan een structurele overlegstructuur, waarbinnen gemeenten 

en aanbieders in gezamenlijkheid (en met behoud van eigen rollen en posities) invulling kunnen 

geven aan de opdrachtgever- opdrachtnemerrelatie.  

Voor de kortere termijn is er een tweede spoor opgestart, dat op dit moment de hoogste prioriteit 

heeft: het komen tot afspraken voor 2015. Aanbieders (en burgers) beleven voor 2015 forse 

onzekerheden mbt hun productie, die het voor hen moeilijk maakt goede bedrijfsvoeringskeuzes te 

maken. De 6 gemeenten hebben dit onderkend en spannen zich in om nog voor de zomer van 2014 

fors meer zekerheid te geven. 

Omdat gemeenten (en aanbieders) er aan hechten de afspraken voor 2015 vorm te geven als een 

eerste stap in een meerjarige transformatie, is het niet wenselijk en mogelijk  om voor dit jaar alle 

bestaande afspraken te continueren. De financiele kaders staan dit ook niet toe. Tegelijkertijd is in 

2015 continuiteit een belangrijke doelstelling van gemeenten.  

In de voorliggende memo wordt een mogelijke denk- en ontwikkelrichting geschetst, waarin vanuit 

een meerjarig inhoudelijk en financieel perspectief voorstelen worden gedaan, op grond waarvan 

aanbieders hun eigen perspectief 2015 kunnen afleiden.  

De voorliggende notitie betreft nadrukkelijk geen ‘af’ voorstel en op veel punten zijn ook de 

opstellers zelf nog niet zeker. Deze memo is vooral bedoeld om – middels het invullen van keuzes – 

mogelijk een versnelling aan te brengen in het proces in de pre-ontwikkeltafels.   

Status 

De voorliggende memo is ambtelijk voorbereid is ambtelijk voorbereid en heeft geen enkele formele 

status. Uiteraard is bij de voorbereiding uitgegaan van de door de Raad vastgestelde Beleidskaders, 

alsmede van de Collegenota ‘nadere invulling regie en opdrachtgeverschap sociaal domein’.  

De voorliggende notitie is nog niet gedeeld met gemeentelijk management en bestuur. Indien de 

voorliggende denkrichting voldoende perspectief biedt en draagvlak heeft, kan hij worden uitgewerkt 

en onderdeel uitmaken van een op te stellen Collegenota, die begin juli in de 6 Colleges voorligt.  

 

Mogelijke richting 

Overall-uitgangspunt: inhoudelijke continuïteit (alles wat we niet veranderen, blijft hetzelfde) 

1. Bestaande indicaties lopen in 2015 door 



2. Bestaande klanten houden de mogelijkheid hun bestaande aanbod bij hun bestaande 

aanbieder af te nemen1 

3. Product-definities blijven in 2015 hetzelfde, tenzij gemeenten en aanbieders samen 

overeenkomen dat en hoe een wijziging wenselijk is 

4. Rapportage-verplichtingen blijven hetzelfde, tenzij gemeenten en aanbieders samen 

overeenkomen dat en hoe een wijziging wenselijk is 

Afbakening: PGB-markt 

Deze notitie heeft grotendeels betrekking op ZiN-contracten. Daarmee dient niet de suggestie 

gewekt te worden dat deze markt belangrijker is dan de PGB markt. Integendeel.  

1. De primaire ‘markt’ voor aanbieders moeten de burgers zijn: er wordt naar gestreefd zo snel 

mogelijk financiering van aanbieders altijd klantvolgende te laten zijn.  

2. Bij dit perspectief past het PGB-denken goed. De PGB-markt wordt derhalve gecontinueerd 

en bij burgers gepromoot. 2 

3. Deze markt dient ook voor aanbieders aantrekkelijk te zijn. Daartoe hanteren we voor 2015 

een aantal mechanismen: 

a. Bestaande indicaties lopen door tot eind 2015 

b. PGB-tarieven worden niet verlaagd 

c. Nieuwe klanten worden actief gewezen op de mogelijkheid om een PGB te kiezen 

d. PGB-aanbieders hebben de mogelijkheid hun aanbod via de gemeente onder de 

aandacht te brengen 

Financieel kader 

1. We hanteren vanwege verschillende (structurele) rijkskortingen 3 percelen:3 

a. RIBW (Rijkskorting 0%) 

b. Jeugd (20%) 

c. Begeleiding (25%) 

2. We reserveren middelen voor enerzijds uitvoering en anderzijds nieuw aanbod/aanbieders. 

Voor 2015 gaat het om respectievelijk 3% en 10%. Voor 2018 gaat om 3% en 15%. Deze 

middelen worden op zo’n manier uit de 3 percelen gedekt, dat hiervan een nivellerend effect 

uitgaat: HbH draagt relatief weinig bij, RIBW juist relatief veel. 

3. De totale kortingen per perceel bedragen dan (ongeveer) 

 2015 2018 

                                                           
1
 Mits deze voldoet aan de in deze notitie vastgelegde minimale inhoudelijke en financiële kaderrs 

2
 Waarbij wordt getoetst of burgers in staat zijn het PGB-houderschap in te vullen.  

3
 Over HbH maken gemeenten apart beleid. 



RIBW 2,5% 15% 

Jeugd  20% 33% 

Begeleiding 20% 35% 

 

4. Binnen percelen maken we (tbv het bepalen van kortingen) op twee dimensies een 

onderscheid  

Inhoudelijke dimensie: 

- expert-advies ihkv ‘voorkant’ 

- individuele begeleiding 

- groepsactiviteiten 

- wonen  

vastgoed-dimensie 

- dienstverlening thuis/werk/school  

- bij aanbieder op lokatie 

5. Ieder jaar bepalen we in overleg hoe we de aanvullende taakstellingen toewijzen aan de 

‘cellen’ 

6. Omdat we in ‘groepsgrootte’, ‘gedeeltelijke subsitutie van professionele inzet door 

vrijwilligers’ en ‘minder vaak in aparte lokaties’ kansrijke knoppen zien, laten we voor 2015 

we de taakstellingen meer ten laste komen van groepsactiviteiten, dan van individuele 

activiteiten en wonen. 

7. We financieren op ‘resultaat/klant’ en niet (meer) op uren/dagdelen.4 

8. We gebruiken de ontwikkeltafels om te definiëren welke producten we inkopen. 

9. In beginsel sluiten we raamcontracten (nul-uren). Voor aanbieders die in 2014 meer dan xxxx 

euro omzet draaiden op de gemeentelijke taken, maken we voor 2015 een uitzondering en 

maken we productieafspraken. Eventueel is het mogelijk dit ook te doen voor 2016, 2017 en 

2018.  

10. We normeren voor 2018 de kostendrijvers per productcategorie (Voorzet in Bijlage). 

Alternatief: we normeren de tarieven obv KPMG rapport (+ index) 

11. We financieren aanbieders nooit op een tarief hoger dan de (geïndexeerde) kostprijs 2014. 

12. We hanteren in 2018 een maximumprijs (bandbreedte) die niet hoger is dan 110% van de 

minimumprijs (PGB) 

                                                           
4
 Voor de J-GGZ werken we tenminste nog 3 jaar met DBC’s. 



13. Aanbieders krijgen de gelegenheid om hun historische kostprijs in een lineaire lijn te laten 

toegroeien naar de norm-kostprijs 

14. Een aanbieder die meer klanten krijgt doorverwezen dan hij obv deze norm moet kunnen 

verwerken, kan boter bij de vis declareren. Een aanbieder die minder dan 100% van zijn 

historische klanten-aantal krijgt doorverwezen, wordt obv de norm gekort.  

15. De aanbieder moet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen en tenminste een 7 scoren op 

klanttevredenheid 

 



BIJLAGE Normeringen obv KPMG Rapport 

Alternatief 1 Kostendrijvers 

Voorstel zou kunnen zijn om de uitgangspunten van gemeenten nog 1 slag aan te scherpen obv 

validatie. 

Wmo 

 

Jeugd 

 

 

Alternatief 2: Tarieven 



Voorstel zou kunnen zijn om de kolom ‘mediaan op basis van kostenparameters’ aan te houden als 

norm 

Wmo 

 

Jeugd 

 


