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Verslag pre-ontwikkeltafel Vaals d.d. 11 juni 2014 

 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Jan Maarten Nuijens Envida 
 Guido Biesmans   Envida 
 Jessica Heuperman  Levanto 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 Tonja Meuwissen  Mondriaan 
 Math Moens  Mosae Groep 
 Ton Weijs   Radar 
 Nicky Linskens  Sevagram 
 Frank Otten   Sevagram 
 Niels Reinders  Somnium Begeleiding 
 Marco Keulen   Talent 
 Stijn van Geleuken  Virenze 
 
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Danny Meerten  Senior beleidsadviseur / gemeente Maastricht 
 Benigna Deiana-Maes Beleid & Projecten / gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem 
 Jeroen Hoenderkamp Projectleider Sociaal Domein / Maastricht & Heuvelland 
 Marie-José Smeets  Jeugd; coördinator financiën / Maastricht & Heuvelland 
 Ids Bierma   juridisch adviseur 
 Monique Kerbusch  Wmo / gemeente Vaals 
 Florence van der Heijden schrijver / gemeente Vaals 
 Yvonne Sinsel  notulist 
 
 Projectleiding inkoop 
 Roel Kramer  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Marcel Simons  Maastricht & Heuvelland 
 

 Afwezig 
 Arnold Wijngaarden Radar 

 John Franssen  Sevagram 
Leonne van Santbrink Mondriaan 
Miranda Thijssen  Wmo /gemeente Meerssen 
Monica Aarts  Wmo /gemeente Eijsden-Margraten 
 
 

 
1. Opening 10.09 uur 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze tweede pré-ontwikkeltafel. De voorzitter meldt 
dat Arnold Wijngaarden (Radar) afwezig is en dat Nicky Linskens, John Franssen vervangt. Tonja 
Meuwissen is in plaats van Leonne van Santbrink voor Mondriaan aanwezig. Verder zijn Miranda 
Thijssen (gemeente Eijsden-Margraten) en Monica Aarts (gemeente Meerssen) niet aanwezig. 
 
De voorzitter merkt op dat er sprake is van een volle agenda. De voorzitter wil graag tussen 
agendapunt 2 en agendapunt 3 een korte pauze inlassen en de vergadering om 13.00 uur sluiten. 
Daarom is het van belang om de discussiepunten goed te benoemen. Deze kunnen vervolgens in 
de nazit op schriftelijke wijze weer worden opgepakt. 
 
Uit de reacties op de eerste Pre Ontwikkel Tafel (POT) heeft de voorzitter begrepen dat het voor 
alle partijen wennen is. Enerzijds is het wennen aan de kant van de zorgaanbieders en vooral 
voor de partijen die niet aan tafel zitten. Meerdere zorgaanbieders hebben zich gemeld en 
aangegeven dat zij het jammer vinden dat men niet kan aanschuiven, zeker omdat het 
doelgroepen betreft waarvan zij vinden dat zij niet vertegenwoordigd zijn. Daarop is geantwoord 
dat in deze fase nog geen sprake is van een discussie over de verschillende doelgroepen en over 
werkzaamheden per doelgroep. Het gaat meer over de manier waarop men komt tot een 
discussie daarover. Desondanks ervaren partijen dat toch als ongemakkelijk. Anderzijds is het 
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ook wennen aan de kant van de regio/de gemeenten omdat reageren op allerlei vragen opeens 
een enorme inzet van organisaties vergt die haar weerga niet kent. Er is sprake van een lerende 
omgeving. 
De voorzitter verwijst in dit kader net zoals bij de vorige Pre Ontwikkel Tafel naar de gemeente 
Breda. Daar is men al langer aan de slag met bestuurlijk aanbesteden. De voorzitter heeft er alle 
vertrouwen in dat men na de zomer een behoorlijke slag kan maken als de punten die op de 
agenda staan goed worden geadresseerd. Dat vergt echter wel snel en actief handelen. De 
voorzitter vindt het voorgestelde proces, waarbij alle discussiepunten op tafel liggen, transparant 
en open. Dit maakt de dialoog en de discussie echter wel iets lastiger. 
 
De voorzitter neemt de agenda even samen met de aanwezigen door. De voorzitter merkt op dat 
reacties zijn binnengekomen. Deze zijn in de vorm van een bijlage aan de stukken toegevoegd. 
Daarnaast heeft de heer Bierma een voorstel naar aanleiding van de reacties en de 
verdiepingsslag vanuit de regio om daarmee een stap verder te komen. De heer Bierma zal dit 
voorstel zodadelijk toelichten. Dan kan ook geïnventariseerd worden welke opmerkingen en 
aanvullingen nog verder ter zake zijn. Vervolgens kan men dan overgaan naar agendapunt 2c: 
Conclusies ten behoeve van besluitvorming basisovereenkomst. 
Verder geeft de voorzitter aan dat er nogal wat onrust en onduidelijkheid is over hoe men na de 
zomer verdergaat. De voorzitter wil graag een knip maken en twee delen benoemen, namelijk 
transitie naar 2015 en vervolgens de transformatie 2014, 2016, 2017, 2018. Daarmee haalt men 
namelijk een gedeelte van de discussie uit de gesprekken. Deze discussie moet nu niet worden 
gevoerd, maar wel georganiseerd. Door deze knip te maken, kan men zich meer focussen op de 
"business" voor 2015 tot stand brengen. Vervolgens kan men de doorontwikkeling wel oppakken. 
Dat betreft deel 2 van de agenda met de indeling transitietafels (agendapunt 3). Na de pauze 
komt de basisomzet 2015 aan de orde (agendapunt 4). 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat momenteel flink wordt gerekend met alle input die is 
aangeleverd. De voorzitter voegt toe dat de heer Hoenderkamp ook een memo heeft geschreven, 
welke hij zo dadelijk zal toelichten. Daarna wordt besproken wat men per parameter zou willen 
(agendapunt 4b) en komen de conclusies ten behoeve van de basisomzet aan de orde 
(agendapunt 4c). 
 
De heer Nuijens merkt op dat hij zich erg ongemakkelijk voelt bij de "pressure cook". De stukken 
die vandaag worden besproken, zijn pas gisterenavond verstuurd. Spreker heeft pas vanochtend 
deze fundamentele stukken kunnen lezen en hij zich geen mening kunnen vormen. Spreker 
begrijpt de druk vanuit de gemeenten, maar voor een effectief overleg tijdens deze POT moeten 
de stukken ruim op tijd aanwezig zijn. Spreker denkt aan drie dagen van tevoren. 
Daarnaast liggen veel stukken voor die te maken hebben met het komen tot procedurele 
afspraken. Spreker zou heel graag met de kennis van nu en met inachtneming van de 
meicirculaire uitgerekend willen zien wat dit voor de zorgaanbieders gaat betekenen omdat de tijd 
begint te dringen. Spreker wil graag een bepaalde risico-inschatting kunnen maken. Spreker 
begrijpt echter ook dat nu voornamelijk 2015 wordt behandeld. Dit neemt echter niet weg dat hij 
zo snel mogelijk, dus binnen nu en een paar weken, materieel inzicht wil krijgen. 
 
De heer Simons wil graag bij agendapunt 4, Basisomzet 2015, de huidige kennis delen en een 
aantal punten naar voren halen. Het is duidelijk dat de zorgaanbieders dit nodig hebben om de 
inkoop te regelen. Daarbij komt aan de orde of dit haalbare kaders voor de contracten zijn. 
Spreker maakt daarbij echter wel de kanttekening dat het een eerste, grove berekening is. Dit 
geeft echter wel een indicatie. 
 
De voorzitter vindt het eerste punt van de heer Nuijens ook volkomen terecht. Volgens de 
planning hadden de stukken eind vorige week (de donderdag voor Pinksteren) gereed moeten 
zijn. Dat is helaas niet gelukt. Er moesten veel reacties worden verwerkt. Voor beide kanten is 
sprake van een lerend proces. De voorzitter geeft aan dat het vertalen van de reacties, de vragen 
en de discussiepunten naar een leesbaar stuk heel wat voeten in de aarde heeft gehad. Daarbij 
had men ook moeite met het hoge tempo. Dit geeft inderdaad geen goede basis voor de 
inhoudelijke dialoog van vandaag, behalve dat men goed kan leunen op de mensen die hieraan 
hebben gewerkt. Daarom wil de voorzitter graag de heer Bierma zodadelijk het woord geven over 
de basisovereenkomst, zodat de heer Bierma de aanwezigen kan meenemen in het verhaal en hij 
een inleiding kan geven op basis van de samenvatting van de reacties. De visie van de heer 
Bierma is op de stukken die er liggen gebaseerd. Daarnaast verzorgen de heer Simons en de 
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heer Hoenderkamp ook nog een inleiding na de pauze. Dit om ervoor te zorgen dat er in ieder 
geval een basis ligt waarover men verder kan spreken. 
De voorzitter deelt daarnaast ook de opvatting van de heer Nuijens dat het tempo erg hoog is. De 
voorzitter wil daarom het tijdschema strakker plannen, zodat men meer tijd heeft om de stukken 
te lezen en in de eigen organisatie terug te koppelen om vervolgens de dialoog aan te gaan. De 
afspraak voor deze tweede POT stond echter al gepland. Bovendien had men ook nog met 
feestdagen (Pinksteren en Hemelvaart) te maken. De voorzitter stelt daarom voor om niet zozeer 
op basis van de letter, maar wel op basis van de inleidingen de dialoog aan te gaan. Vervolgens 
wordt dit wederom vertaald naar twee conceptstukken die worden rondgestuurd. Daarbij wordt 
ook nog een keer goed naar de planning gekeken. 
 
De heer Vliegen stelt voor om in het vervolg ook een reservedatum te benoemen. 
De heer Simons geeft aan dat men te maken heeft met een aantal kerndata vanuit de politiek. 
Spreker wil graag aan de directie en de portefeuillehouders van de gemeenten voorstellen dat zij 
ietwat tijd inleveren zodat de POT’s meer tijd hebben. Momenteel is het schema aldus dat binnen 
drie à vier weken de besluitvorming aan de orde is. Het overleg met de directie en de 
portefeuillehouders dat voor morgen gepland staat, wordt echter alleen maar informeel en niet 
besluitvormend. Voor het portefeuilleoverleg van de volgende week kan alles ook nog niet 
compleet zijn. Spreker hoopt echter dat hij voor het portefeuilleoverleg van de week daarna meer 
kan presenteren. 
De voorzitter deelt mee dat het tweede portefeuilleoverleg op 25 of 26 juli 2014 gepland staat. 
De colleges moeten de week daarna een besluit nemen. De directeuren, de portefeuillehouders 
en de adviserende organen zullen daarvoor echter tijd moeten hebben. Dit zet het tijdspad onder 
een enorme druk. De voorzitter wil zijn best doen om aan de voorkant voldoende ruimte te 
creëren voor een gedegen dialoog met alle belangrijke partijen. Tegelijkertijd zal men zich aan de 
besluitvormingskant op begin juli moeten richten. Na 8 juli 2014 valt het gehele proces rondom de 
collegebesluitvorming echter stil vanwege het zomerreces. 
 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat het collegebesluitmoment is ingelast omdat men zich 
realiseert dat de aanbieders wachten op helderheid. De intentie is dat men de aanbieders meer 
zekerheid wil geven voor de aanvang van de zomer. Dit voornemen is dus ingegeven om de 
aanbieders te faciliteren in hun bedrijfsvoeringprocessen. Als het tegendeel echter blijkt en de 
aanbieders aangeven dat dit hen op achterstand zet, bestaat vanuit de gemeentelijke 
besluitvorming geen dwingende druk om in juli al een besluit te nemen. 
Mevrouw Kerbusch onderstreept dat men de aanbieders graag omstreeks half juli meer 
financiële duidelijkheid wil bieden. 
 
De heer Moens vraagt welke stukken formeel nodig zijn. 
De heer Hoenderkamp stelt voor om aan het einde van deze vergadering deze vraag nog een 
keer te stellen. 
De voorzitter gaat akkoord. Daarmee is het noodzakelijk om agendapunt 2, Basisovereenkomst, 
nog sneller te behandelen, zodat men tijd wint. 
 

2. Basisovereenkomst 
a.  Samenvatting van de inbreng vanuit de indirecte dialoog 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Bierma voor de inleiding. 
 

 De heer Bierma geeft aan dat de heer Simons hem heeft gevraagd om naar het juridische deel 
van de conceptbasisovereenkomst te kijken naar aanleiding van de eerste POT. Spreker heeft 
daarop allerlei tekstverbetervoorstellen gedaan. Spreker heeft zichzelf toen de vraag gesteld of dit 
het document is waarmee men verder komt. Spreker beantwoordde deze vraag toen ontkennend. 
In de conceptovereenkomst wordt namelijk geprobeerd om de gehele besluitvorming rondom het 
hele inkoopproces in twee documenten onder te brengen: de basisovereenkomst en de 
resultaatovereenkomsten. Dit laatste is de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en 
zorgverlener. 

 Spreker kwam tot de conclusie dat afgezet tegen het tijdspad zo veel in de basisovereenkomst 
geregeld moet worden dat men dat zeker niet voor de zomervakantie gaat redden. Bovendien 
wordt het document dan ook erg gewrongen. Het document probeert dan namelijk enerzijds de 
samenwerking tussen de partners hier aan tafel te regelen in de vorm van virtuele en fysieke 
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ontwikkeltafels en anderzijds tal van inhoudelijke afspraken op te nemen die zich eigenlijk niet 
met een dergelijke basisovereenkomst/convenant verdragen. 

 Spreker heeft toen de suggestie gedaan om een tussenstap te maken. Spreker stelt nu voor dat 
een convenant met procesafspraken wordt opgesteld. De algemene randvoorwaarden kunnen 
ofwel eenzijdig door de gemeenten worden vastgesteld als het gaat over de verdeling van 
middelen, ofwel via het proces van de ontwikkeltafels tot stand komen. Spreker vindt de 
administratieve lastendruk bijvoorbeeld bij uitstek een onderwerp dat middels overleg prima in 
randvoorwaarden kan worden gegoten. Dit heeft als voordeel dat enerzijds het convenant 
compacter is, waardoor het sneller door het proces geloosd kan worden zodat men de 
bestuurders aan het eind van deze maand iets kan bieden. Anderzijds komt dit tegemoet aan de 
wens om op sommige momenten meer rust en ruimte voor de inhoudelijke, financiële 
randvoorwaarden te geven zodat men dit samen ook goed kan bespreken. 

 Daarnaast vond spreker het stuk ook erg juridisch doorwrocht en een niet-vriendelijk 
geformuleerd document. Dat is niet het visitekaartje van een transparant proces waarmee men 
potentiële nieuwe deelnemers aantrekt. Aanvullend is toen ook nog de wens gekomen om in het 
convenant ruimte te bieden om de andere Zuid-Limburgse gemeenten naast de zes 
Heuvellandgemeenten te laten deelnemen; als zij dat willen en als dat in hun proces ook mogelijk 
is. 
 

b. Inventarisatie opmerkingen/aanvullingen van aanwezigen 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of deze uitleg duidelijk genoeg is. Nu bestaat de 
gelegenheid hierover vragen te stellen. 
 
De heer Moens stelt vast dat voornamelijk de processtappen in het convenant worden 
opgenomen. Het voordeel van de basisovereenkomst zoals die er nu ligt, is echter dat de 
uitgangspunten van het stelsel daarin worden vastgelegd. Spreker vraagt uitleg. 
De heer Bierma wil dit in het convenant ook zo behouden. In de basisovereenkomst komen 
intentieafspraken te staan. Hoe gaat men met elkaar om? Hoe komen uiteindelijk voorstellen tot 
stand? Hoe gaan wij komen tot dienstverleningsovereenkomsten? Dus niet "wat", maar "hoe". 
 
De heer Vliegen stelt vast dat bestuurders voornamelijk op zoek zijn naar financiële zekerheid. 
Hoe verhoudt zich dit tot het doel van het traject? 
De heer Bierma antwoordt dat beide trajecten parallel kunnen lopen, dus de uitwerking van het 
convenant en tegelijkertijd de voorbereiding van de discussie over de basisovereenkomst. De 
totstandkoming van het convenant hoeft geen vertraging op te leveren. 
 
De heer Weijs stelt vast dat qua opzet dus weinig verandert. Het geheel wordt alleen in een 
ander format gegoten, waarbij wel de opmerkingen worden meegenomen. 
De heer Bierma heeft de lijst met reacties op het convenant gezien. Spreker stelt voor om samen 
met mevrouw Van der Heijden een convenant op basis van deze basisovereenkomst op te 
stellen, waarbij tegelijkertijd de gemaakte opmerkingen die passen binnen het convenant worden 
meegenomen. De opmerkingen die hierin niet passen, horen wellicht bij de randvoorwaarden 
thuis. Dat komt dan apart op de agenda terug. 
 
De heer Nuijens stelt voor om het bereik van het convenant heel nadrukkelijk te definiëren. In het 
voorliggende stuk zijn bijvoorbeeld een aantal opmerkingen gemaakt over gedragsregels waarbij 
over "no-blame cultuur" wordt gesproken. Als een aanbieder in gebreke blijft bij het leveren van 
kwaliteit waaraan de aanbieder moet voldoen op basis van de overeenkomst met de gemeente, 
heeft de gemeente echter wel degelijk het recht om "blame" op de zorgaanbieder toe te passen. 
Ten aanzien van de spelregels van de samenwerking begrijpt speler de definitie van de 
gedragsregels. Spreker kan zich heel goed voorstellen dat de spelregels rondom de 
samenwerking gescheiden worden van de inhoudelijke eisen in het kader van de completering. 
Die overeenkomst moet zodanig opgesteld zijn dat zaken niet door elkaar lopen. Als dat de 
intentie is, sluit de heer Nuijens zich hierbij aan. 
De heer Bierma antwoordt dat hooguit de algemene, inhoudelijke uitgangspunten in het 
convenant worden opgenomen. De hoe-vraag wordt in de procesafspraken vastgelegd. 
 
De heer Hoenderkamp stelt vast dat hetgeen in de nadere kaders wordt vastgelegd, niet in strijd 
met de uitgangspunten kan zijn. Spreker vindt dit abstractieniveau een heel goed idee. Dit alles 
moet natuurlijk wel binnen het bredere kader passen. 
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De heer Bierma antwoordt dat de huidige inhoudelijke uitgangspunten van de 
basisovereenkomst en hetgeen vanuit de reacties is toegevoegd prima op uitgangspuntenniveau 
in het beoogde convenant passen. Spreker haalt als voorbeeld het streven om de administratieve 
lasten met 10% te verlagen aan. Spreker zou dan in het convenant schrijven: "Partijen streven 
naar een vermindering van de administratieve lastendruk". De exacte uitwerking komt dan in 
aparte afspraken. 
 
De voorzitter zou het goed vinden als de punten die niet in het convenant worden getackeld, 
heel nadrukkelijk in een document landen zodat iedereen deze kan terugzien en zodat iedere 
inbreng gealloceerd is en dit niet blijft zweven. Dan wordt dat procesmatig ook ondervangen. 
 
De voorzitter vraagt of deze beantwoording voldoende is. Verder vraagt de voorzitter of iedereen 
met deze invulling van het convenant akkoord gaat. 
 
De heer Weijs stelt vast dat dit vandaag de laatste POT is. Is het alleen aan de aanwezigen om 
op het stuk te reageren als dat gereed is, of staat het stuk op de website en mag iedereen daarop 
reageren? 
De voorzitter antwoordt dat iedereen mag reageren. Anders loopt men in de val waarover de 
aanbieders die niet aanwezig zijn zich zorgen maken. Iedereen moet duidelijk op de hoogte zijn 
van het proces. Dit moet zodanig zijn vertaald dat alle potentiële aanbieders zich in de gevoerde 
discussie kunnen verplaatsen en ook de resultaten in het vervolgproces kunnen zien. Daarop kan 
worden gereageerd. Wederom zal dan heel goed naar de timing, het tijdpad en de deadline van 
de reacties moeten worden gekeken. Vervolgens is het aan de regio om ervoor te zorgen dat dit 
op een goede manier wordt vertaald en vastgesteld. Dan komt er een convenant dat door alle 
partijen moet worden ondertekend. Dat zal echter niet voor 1 juli 2014 lukken. Maar men kan dan 
wel een convenant hebben waarvan iedereen vindt dat het een goed convenant is, dat zal 
worden ondertekend. 
 
De heer Van Geleuken stelt vast dat het convenant dus niet alleen over het proces en de ambitie 
gaat. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
De heer Simons deelt mee dat omwille van het proces de website wordt aangepast. Er komt een 
reactieformulier waarbij de historie van de reacties zichtbaar is. Dit is hoogstwaarschijnlijk 
volgende week woensdag gereed. 
 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat na de sluiting van de reactietermijn de gemeenten het 
voortouw nemen. Zes colleges zullen dan een handtekening onder de basisovereenkomst zetten, 
die zij daarna ter ondertekening aan alle partijen aanbieden. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. De voorzitter wil ook graag het vrijblijvende gevoel 
wegnemen. Door het ondertekenen van het convenant moet men ook het gevoel krijgen dat men 
een ambitie wil waarmaken en het proces wil insteken. Daarom is het ook van belang dat het 
convenant is ondertekend als men na de zomer met de tweede serie begint. 
De heer Hoenderkamp heeft vanuit dit perspectief nog enige aarzeling bij de term 
convenant/intentieovereenkomst. Spreker neigt naar basisovereenkomst omdat de zaken die 
daarin worden vastgelegd, afspraken betreffen. Spreker neigt naar een iets "hardere" term. 
De voorzitter kan zich dit goed voorstellen. 
De heer Bierma stelt voor om de term samenwerkingsovereenkomst te gebruiken om het 
tweezijdig bindende karakter aan te duiden. De term convenant klinkt inderdaad ietwat 
vrijblijvend. 
 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen akkoord gaan met de term 
samenwerkingsovereenkomst. Aldus wordt besloten. 
 
De voorzitter vraagt of hiermee agendapunt 2 volledig is getackeld. 
 
De heer Moens vraagt of die samenwerkingsovereenkomst over de Wmo inclusief hulp bij het 
huishouden gaat. In een aantal stukken wordt namelijk hulp bij het huishouden afgezonderd. 
Spreker vindt dat hulp bij het huishouden erbij zou moeten zitten. Het is vreemd als dat deel niet 
in de overeenkomst wordt opgenomen. 
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De voorzitter merkt op dat er bij hulp bij het huishouden ook nog twee varianten zijn: Hbh1 en 
Hbh2. 
De heer Hoenderkamp vindt de varianten niet relevant. 
De heer Biesmans vindt de vraag van de heer Moens terecht. Spreker merkt op dat de 
contractverlening van het pgb-alfa tot 1 juli 2015 loopt. Zorg in natura loopt echter in principe tot 
aan het einde van dit jaar en daarbij bestaat het voornemen om dat te verlengen. Dit moet ergens 
worden ingebed. 
 
De heer Moens is op zoek naar de argumenten. Spreker vindt het vanzelfsprekend dat hulp bij 
het huishouden bij de overeenkomst hoort. Maar dit is blijkbaar niet voor alle betrokkenen 
vanzelfsprekend. 
De heer Hoenderkamp vindt het logisch om hulp bij het huishouden onder de basisovereenkomst 
te laten vallen. De aarzeling komt echter vanuit de vraag: "Hoe kan men daarop sturen?" 
Aangezien de overeenkomst een langjarig karakter heeft, moet hulp bij het huishouden altijd 
onder de brede overeenkomst vallen. Later kan men dan bezien of in een aparte paragraaf 
nadere kaders ten aanzien van hulp bij het huishouden naast de andere producten kunnen 
worden gesteld. 
 
De voorzitter merkt op dat er ook 2A- en 2B-diensten zijn. De voorzitter vraagt aan de heer 
Meerten hoe dit in het kader van de ontwikkeltafel en bestuurlijk aanbesteden zit. 
De heer Meerten antwoordt dat deze er allemaal bij horen. De opzegmogelijkheid bij hulp bij het 
huishouden bestaat tot 1 oktober 2014. Spreker vindt het antwoord van de heer Hoenderkamp 
afdoende. In principe wordt de optie opgehouden, eventueel tot het moment dat wordt 
aangegeven dat het toch niet handig is om hulp bij het huishouden in 2015 in de constructie te 
laten landen. 
De heer Moens weet nog steeds niet welke weg wordt gekozen. 
De heer Hoenderkamp wil graag iets meer tijd kopen. Spreker deelt mee dat hulp bij het 
huishouden onder de basisovereenkomst valt. Onder deze basisovereenkomst kunnen nadere 
kaders worden geformuleerd. Vanwege de schoonheid van gelijkvormigheid ligt het voor de hand 
om één type kader voor het brede sociale domein te maken, inclusief hulp bij het huishouden. 
Daarnaast is het echter ook mogelijk dat men bij hulp bij het huishouden een ander kader 
hanteert. Het antwoord is dus: "Ja, het komt in de basisovereenkomst en nee, wij weten nog niet 
of er één ontwikkelkader komt of verschillende kaders". 
 
De heer Vliegen stelt voor om één ontwikkeltafel aan de heel specifieke doelgroepen te wijden. 
De voorzitter vindt dit een goed idee. 
 
Mevrouw Meuwissen vindt niet helemaal duidelijk hoe de transitiearrangementen en de 
contracten die ten aanzien van de transitie van de Jeugdzorg komen zich tot de 
samenwerkingsovereenkomst verhouden. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat bij Jeugdzorg een tweesporenbeleid is afgesproken. Bij Jeugd 
heeft men namelijk al een transitiearrangement en zijn over 2015 al afspraken gemaakt. Die 
worden nu nader ingevuld. Dus wat hier wordt afgesproken, geldt bij Jeugd voor de langere 
termijn, dus voor de transformatie 2016 en verder. Dat neemt niet weg dat het 
transitiearrangement dat voor 2015 is afgesproken nog nader ingevuld moet worden. Daarbij 
worden met achttien gemeenten afspraken gemaakt. 
 
De heer Vliegen mist in de samenwerkingsovereenkomst de relatie met het convenant dat tussen 
gemeenten en de verzekeraars is of wordt afgesloten over de overgang van zaken vanuit de 
AWBZ naar de zorgverzekering. Ergens in de gehele stelselwijziging van de transformatie zit 
namelijk een samenhang tussen de verschillende trajecten. Spreker wil dit graag benoemen. 
Daarnaast moet men de resultaten uit het convenant van impact laten zijn op de afspraken van 
deze basisovereenkomst. 
De voorzitter vindt dit een goede suggestie. Dit kan worden opgenomen. 
Mevrouw Smeets kan zich voorstellen dat dit zaken zijn die in de nadere randvoorwaarden 
worden vastgelegd. 
 
Mevrouw Linskens merkt op dat veel cliënten die nu een indicatie voor de AWBZ en thuiszorg 
hebben, volgend jaar onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Het is mogelijk dat deze cliënten 
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thuis blijven wonen en bijvoorbeeld naar de dagbesteding gaan. De gemeenten moeten daarover 
wel op tijd afspraken met de zorgverzekeraars maken. 
De voorzitter vindt dat deze scharnierpunten in de afspraken met de zorgverzekeraars moeten 
worden ondervangen. Dit moet worden afgestemd en neigt naar een nadere invulling van de 
voorwaarden. 
De heer Hoenderkamp vindt dat men zich echter wel rekenschap van het algemene karakter 
moet geven. 
De voorzitter onderschrijft dit. 
 
De heer Moens verwijst naar de passage over de kwaliteitseisen, en met name de kwaliteitseisen 
voor nieuwe aanbieders. Spreker wil deze niet ter discussie stellen, maar is wel benieuwd wat 
nieuwe aanbieders daarvan vinden. Er worden beoordelingscriteria vermeld die de gemeenten in 
het traject kunnen invullen. 
De heer Bierma vindt deze passage inderdaad ook opvallend. Het kan niet zo zijn dat men 
andere eisen aan nieuwe aanbieders stelt dan aan aanbieders die nu al worden gecontracteerd. 
Dat lijkt discriminatoir. Spreker wil die onduidelijkheid graag uit de definitieve tekst wegnemen. 
Maar dat is waarschijnlijk geen antwoord op de vraag van de heer Moens. 
De heer Nuijens wil hierop graag neutraal reageren. Dit heeft te maken met de vraag of er in 
voldoende mate sprake is van een gelijk speelveld. Spreker zegt dit ook in relatie tot de 
kwaliteitscriteria en de aantoonbaarheid daarvan. Spreker relateert dit echter ook aan de 
opmerking onder f, vierde bullet. Is dit ongeclausuleerd of geclausuleerd? Dat maakt immers een 
groot verschil. Spreker vindt dat moet worden opgeschreven in hoeverre sprake is van het 
naleven van een gelijk speelveld. Het naleven van een gelijk speelveld betekent dat gelijke 
criteria op iedereen van toepassing zijn. 
De voorzitter kan zich dit goed voorstellen. Dit is een fors dilemma, want hoe kan men nieuwe 
toetreders en kleine toetreders op een gelijk speelveld laten komen van grote instellingen die 
enorme ervaring, kennis en systemen hebben opgebouwd? Hoe zorgt men ervoor dat men aan 
de parameters voldoet? Men kan bijvoorbeeld zeggen dat iedereen aan de inspectie-eisen moet 
voldoen of dat men een goedgekeurde accountantsverklaring moet hebben als het om de 
bedrijfsvoeringskwaliteiten gaat. 
De voorzitter vindt dit echter een soort van hygiënische benadering van de kwaliteit die men wil 
nastreven. Men wil immers ook ervoor zorgen dat men goede kwaliteiten en goede prestaties 
tegen een acceptabele prijs levert. Hoe kan men ervoor zorgen dat men dat aan elkaar kan 
relateren? 
De voorzitter vindt kwaliteit een lastig vraagstuk. Hiermee wordt overigens op meerdere plaatsen 
fors geworsteld. Vaak wordt ervoor gekozen om de huidige kwaliteitseisen voor 2015 door te 
trekken. Daarbij is dan de vraag hoe nieuwe spelers op dat veld kunnen toetreden. 
De heer Keulen geeft aan dat de eisen nu ook niet uniform zijn. Deze zijn heel verschillend. Bij 
zin (zorg in natura) en het pgb gelden bijvoorbeeld heel verschillende kwaliteitseisen. Spreker 
vindt dat hierin uniformiteit moet gelden, die wel voor iedereen haalbaar moet zijn. Voor kleine 
spelers is het bijvoorbeeld heel lastig om aan allerlei grote eisen te voldoen, zeker gezien de 
administratieve lastendruk. 
De voorzitter merkt op dat alle spelers naar de administratieve lastendruk verwijzen. 
De heer Reinders geeft aan dat Somnium Begeleiding de kwaliteit ook als bottleneck heeft 
aangegeven, terwijl spreker ook vindt dat men aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. 
Spreker wil graag afwachten wat de gemeenten daarin gaan vragen en daarna bekijken of dat 
haalbaar is. Spreker vindt de gestelde kwaliteitseisen in principe niet vreemd en wil hieraan best 
voldoen. Hij kan zich voorstellen dat meer wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders die 
wel al aan de kwaliteitseisen voldoen, zodat informatie meer wordt gedeeld. 
 
De heer Hoenderkamp stelt in het kader van de procesaanpak voor dat in de overeenkomst 
concreter dan nu wordt aangegeven welke kwaliteiten men belangrijk vindt. Vervolgens zou dan 
vastgelegd kunnen worden dat alles wat niet voor 2015 verandert, hetzelfde blijft. Dit is ook 
tijdens de vorige POT aan de orde gekomen. 
Spreker stelt vervolgens voor dat het nadenken over hoe kwaliteit wordt vormgegeven een 
onderwerp van een ontwikkeltafel is. Straks hoeft men dan alleen nog maar de volgende vraag te 
beantwoorden: "Hebben wij het gevoel dat we op de kwaliteitskant een slag willen maken voordat 
we op 1 oktober 2014 de contracten voor 2015 afsluiten?" Dan is dat een ontwikkeltafel die men 
nu moet instellen en die in de zomer en kort daarna loopt, zodat deze input kan bieden. Of kan 
men in 2015 met de bestaande systemen uit de voeten? Dan worden deze doorgetrokken. Dat 
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houdt in dat deze ontwikkeltafel ook na 1 oktober 2014 ingesteld kan worden. In hoeverre is deze 
ontwikkeltafel dus een urgente of minder urgente ontwikkeltafel? 
De voorzitter vindt dit een goed voorstel rondom urgente of minder urgente ontwikkeltafels. 
De heer Simons geeft aan dat als kwaliteit apart wordt genomen, men dit onderwerp na 
1 oktober 2014 kan behandelen. Maar als men naar nieuwe toetreders en de continuïteit van zorg 
kijkt, is het belangrijkste dat de cliënt altijd krijgt waarop hij/zij recht heeft. Als dit ten aanzien van 
de nieuwe toetreders ergens wordt vastgelegd, kan spreker zich voorstellen dat kwaliteit eruit 
wordt genomen. 
De heer Nuijens vindt dit een invulling van kwaliteit. Spreker vindt kwaliteit een onderwerp voor 
een ontwikkeltafel. Spreker vindt kwaliteit een belangrijk punt om voor 1 januari 2015 op 
hoofdlijnen te regelen. Dit gaat om prijs-/kwaliteitsverhoudingen. Dit kan niet op de lange baan 
worden geschoven. 
 
De voorzitter vraagt of hierover nog andere opvattingen bestaan. 
De heer Reinders geeft aan dat Somnium Begeleiding kleinschalige zorgaanbieders een 
bedrijfsscan heeft laten doen. Vanuit een dergelijke scan wordt helder waar men qua kwaliteit als 
kleine zorgaanbieder staat of niet staat. Spreker vindt een dergelijke scan een mooi instrument. 
Spreker stelt voor dit voor de nieuwe toetreders mee te nemen. 
De voorzitter vindt dit input die men bij een ontwikkeltafel kan meenemen. 
 
De voorzitter beluistert dat men dit een cruciaal punt voor de contracten van 2015 vindt. Dit zal 
men dus meteen moeten adresseren als een onderwerp voor de transitietafels na de zomer. 
Daarmee kan al met het voorwerk worden gestart. De voorzitter dankt de heer Moens voor zijn 
reactie. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer reacties zijn op de stukken die er liggen en het proces dat is 
afgesproken. 
 
Er komt verder geen reactie vanuit de zaal. 
 

c. Conclusies ten behoeve van besluitvorming basisovereenkomst 
 De voorzitter concludeert dat een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. In die 

samenwerkingsovereenkomst worden op hoofdlijnen de ambities en procesafspraken neergezet 
die door de colleges kunnen worden vastgesteld. Die stukken kunnen vervolgens worden gedeeld 
en ondertekend door alle aanbieders waarmee afspraken zijn gemaakt over enerzijds de 
transformatie naar 2015 en anderzijds de middellange termijn. Als onderdeel wordt in de 
samenwerkingsovereenkomst ook aangegeven dat punten die niet worden meegenomen, wel 
worden vastgesteld en geadresseerd zodat daarvoor ergens een plek komt, in welke vorm dan 
ook. Men heeft nu in ieder geval de transitietafel kwaliteit voor na de zomer vastgesteld. 
 

3. Indeling transitietafels 
a. Inventarisatie van ideeën en motiveringen 
 De voorzitter geeft aan dat de inbreng van bijlage C nu aan de orde is. De heer Simons zal dit 

onderwerp eerst even kort toelichten. 
 

 De heer Simons geeft aan dat het de bedoeling is dat men zich hierbij tijd gunt. Het voorstel is 
dat men soepel met de ontwikkeltafels wil omgaan en met een shortlist en een longlist wil werken. 
De longlist kan door iedereen worden gevuld. Deze zal ook op de site staan. Welke onderwerpen 
vindt men dat aan bod moeten kunnen komen? Uiteindelijk bepaalt dat wat in welke fase 
belangrijk is. Die punten worden dan naar voren gehaald en de tafels worden daarvoor ingericht. 
Op de tweede plaats kan iedereen vanuit het hele werkveld kenbaar maken dat men interesse 
heeft om aan een bepaalde tafel deel te nemen en dit via de website aangeven. Deze mix is goed 
voor de snelheid. Daarmee kan men ook van elkaar leren. 
 

 De voorzitter vindt het wel heel belangrijk dat goede definities van de begrippen worden 
gehanteerd, anders wordt het voor de mensen die niet aan tafel zitten onbegrijpelijk. De voorzitter 
stelt daarom voor dat heel duidelijke definities worden benoemd. Een "ontwikkeltafel" is het totaal. 
De "transitietafels" zijn meteen na de zomer en betreffen 2015. De "transformatietafel" is voor de 
middellange termijn. Er komt een samenwerkingsovereenkomst. Hoe de andere overeenkomsten 
worden genoemd, moet nog worden bekeken. 
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Verder vindt de voorzitter het ook heel belangrijk hoe men tot een keuze komt van de partijen die 
aan tafel komen te zitten. De voorzitter heeft dit ook aan de reacties van partijen gemerkt die nu 
niet aan tafel zitten. De voorzitter kan zich verschillende mogelijkheden voorstellen. Breda heeft 
dit bijvoorbeeld via een uitgebreid selectiecriterium georganiseerd. De voorzitter wil dit proces 
samen goed bekijken. Het is heel belangrijk dat de juiste partijen aan tafel zitten. 
De heer Vliegen wil graag naar kennis en naar hoe dit naar partijen wordt teruggekoppeld kijken. 

  
De voorzitter vraagt of men ideeën en suggesties heeft ten aanzien van criteria voor partijen die 
aan tafel zitten. De voorzitter wil dit selectietraject graag zo objectief mogelijk inrichten. Het 
verslag, de stukken en de reacties worden altijd op de website geplaatst. 
 

 De heer Moens vindt het belangrijk dat er vertrouwen ontstaat bij de mensen die niet aan tafel 
zitten. Ten aanzien van het selectietraject kan men overwegen partijen aan te laten geven 
waarom zij aan tafel zouden moeten zitten. Op enig moment zal men echter ook moeten kiezen. 

 De heer Biesmans wil hieraan toevoegen dat men ook aangeeft wat men van de partijen qua 
tijdsinvestering verwacht. Spreker kan zich voorstellen dat een kleine organisatie andere 
prioriteiten heeft dan een grote organisatie. Spreker verzoekt een tijdsindicatie aan te geven. 

 De heer (…) stelt voor om ook de kwaliteit die men verwacht toe te voegen. 
 De voorzitter wil ook graag het tijdspad toevoegen. De voorzitter zal alle suggesties meenemen. 

 
De heer Bierma vraagt of de deelnemers aan de ontwikkeltafel, de transitietafel en de 
transformatietafel verschillend personen kunnen zijn. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Bierma vraagt vervolgens of men de kwalificaties/eisen die men aan de deelnemers stelt 
al in de samenwerkingsovereenkomst wil opnemen. Zo ja, dan zal het opstellen van de 
overeenkomst minder snel gaan dan alleen een technische uitwerking van hetgeen men hierover 
heeft afgesproken. Heeft men voor de kwaliteitseisen die aan de deelnemers van de 
verschillende tafels worden gesteld meer tijd nodig of kan men daar nu al uit komen? 
De heer Vliegen denkt dat de kwaliteitseisen per tafel verschillend kunnen zijn. 
De heer Bierma is hiermee geholpen. 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat de ontwikkeltafels en de ideeën altijd kunnen veranderen. 
Men moet een goede afspiegeling van de inhoudelijke partijen hebben, waarbij men verschillende 
belangen aan tafel moet hebben. Het tegengeluid moet ook een plek worden gegeven. De heer 
Hoenderkamp vindt het logisch bedreigde partijen ook een plek te geven. Spreker stelt voor om 
deze twee categorieën te benoemen. 
De voorzitter stelt vast dat een goede mix belangrijk is. 
De heer Weijs stelt voor om het voorstel goed te motiveren. 
 
De heer Van Geleuken heeft nog een opmerking over de instellingen die zich buitengesloten 
voelen. Virenze heeft bijvoorbeeld contact met Sonar. Sonar heeft aangegeven dat men wel op 
de website kan kijken, maar de sfeer moeilijk kan proeven. Spreker stelt in navolging van 
Haaglanden voor om de link te leggen naar partijen die wel aan tafel zitten. Spreker vindt het 
informele verhaal ook heel belangrijk. 
De voorzitter sluit zich hierbij aan. Het probleem is echter dat men niet alle lijnen van de 
verschillende organisaties onderling in beeld kan hebben. De voorzitter zou graag zien dat de 
deelnemers van een tafel namens het hele veld aan tafel zitten. De zorgaanbieders hebben 
immers nog beter inzichtelijk wat in het gehele "Umfeld" met de collega's speelt. Men heeft ook 
een bepaalde verantwoordelijkheid om dit naar andere partijen over te brengen en te delen. 
De heer Van Geleuken zou de partijen die niet aan tafel zitten graag de tip willen geven om 
ergens anders een link te leggen. 
De voorzitter bedoelt echter niet dat men als een vertegenwoordiger van vier of vijf organisaties 
aan tafel zit. De voorzitter bedoelt dat men aan tafel zit vanuit het gedachtegoed dat men een 
inbreng en een toegevoegde waarde heeft die men kan delen om de discussie op gang te 
brengen. Dat is een inbreng vanuit de rol en verantwoordelijkheid die men heeft ten aanzien van 
de doelgroep die men behandelt en begeleidt. Daarmee worden deels ook de partijen gedekt die 
weliswaar niet aan tafel zitten, maar die wel dezelfde doelgroep hebben. Het blijft echter lastig. 
Men kan dat gevoel niet met een website et cetera wegnemen. 
 
De heer Nuijens vindt het grootste probleem dat er zo veel aanbieders zijn. 
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De voorzitter stelt vast dat de zaal in Eijsden-Margraten met 125 stoelen te klein was om 
iedereen te herbergen. Toen waren één, maximaal twee vertegenwoordigers per organisatie 
aanwezig. 
 
De heer Biesmans kent ook assertieve organisaties die gewoon bellen voor informatie. Spreker 
was eerder ietwat terughoudend in zijn reactie, maar hij begrijpt nu dat er geen enkele 
belemmering is om zijn ervaringen te delen. 
De voorzitter bevestigt dit: integendeel. 

  
 De heer Hoenderkamp stelt vast dat de tafel uit een fysiek en een digitaal component bestaat. 

Iedereen maakt dus deel uit van de tafel. De selectie zit alleen bij de aanwezigheid bij de fysieke 
tafel. Spreker wil dit heel graag in de communicatie benadrukken. 
De voorzitter zegt toe dat dit nog sterker wordt benadrukt. 
Mevrouw Heuperman vindt het digitale gebeuren ook een heel belangrijk onderdeel van de 
communicatie. 
De heer Biesmans vindt het in dit kader belangrijk om de constructieve sfeer te benadrukken. 
De voorzitter zal nog duidelijker over de vorm communiceren. 
 
Mevrouw Deiana-Maes vraagt aanvullend hoe actief er wordt gecommuniceerd. In het document 
staat bijvoorbeeld dat men vanaf een bepaalde datum kan reageren. Wordt dit breed 
aangegeven? Komt hierover een mailing of wordt verwacht dat men dat zelf op de website leest? 
De voorzitter antwoordt dat men in de beginfase hierop zal attenderen. Op een gegeven moment 
vinden echter meerdere transitietafels plaats, met meerdere stukken die circuleren. De voorzitter 
pleit in dit kader voor een haalfunctie in plaats van een zendfunctie. Geïnteresseerde partijen 
zouden dan dagelijks op de website moeten kijken, anders blijft men namelijk enorm veel e-mails 
versturen. 
De heer Vliegen stelt voor om op de website een attentiefunctie met de actualiteit in 
chronologische volgorde in te richten. 
De heer Biesmans stelt vast dat het beheersbaarheidvraagstuk een grote uitdaging wordt, ook 
voor de gemeenten. De website wordt daarbij heel cruciaal. 
De voorzitter sluit zich aan bij de opmerking van de heer Biesmans. Dit punt is onderkend. 
Daarom gaf de voorzitter aan het begin van deze bijeenkomst al aan dat men aan twee kanten 
aan het leren is. 
De heer Simons voegt toe dat de website daarom ook wordt aangepast. Men wordt enerzijds 
uitgenodigd om te reageren. Daarnaast komt er een apart gedeelte voor partijen om zich aan te 
melden. 
Mevrouw Kerbusch stelt voor om via Twitter of een app te melden dat iets op de website staat. 
Spreekster wil dit graag voorleggen aan de afdeling communicatie. 
 

b. Conclusies ten behoeve van samenstelling transitietafels 
De voorzitter geeft aan dat het voorstel om met een shortlist en een longlist te werken voorligt. 
Men heeft eigenlijk al een punt op de shortlist geplaatst, namelijk kwaliteit. Mede gelet op de tijd 
wil de voorzitter graag maximaal tien minuten spenderen aan een eerste inventarisatie. 
Daaraan voorafgaand wil de voorzitter graag weten of een shortlist en een longlist een idee is 
waarin de aanwezigen zich kunnen vinden. Dit gaat echter niet over het proces hoe daaraan 
vervolgens invulling gegeven kan worden. De voorzitter wil ook graag het aantal transitietafels 
voor na de zomer beperken. 
 
De heer Moens vraagt of een shortlist en een longlist niet hetzelfde is als een transitietafel en een 
transformatietafel. 
De voorzitter antwoordt ontkennend. 
De heer Simons geeft aan dat in een longlist alle onderwerpen komen te staan die men wil 
vasthouden. Daaruit worden keuzes gemaakt wat betreft welke op een shortlist komen. 
De voorzitter voegt toe dat de shortlist kan leiden tot een transitietafel, want daarin zit een 
urgentie. 
 
Mevrouw Heuperman stelt voor om te beginnen met de definities. Wat verstaat men nu precies 
onder transitie en transformatie? Dat is heel onduidelijk. 
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De heer Hoenderkamp wil alleen maar het begrip ontwikkeltafel gebruiken. In reactie op een 
verduidelijkende vraag van mevrouw Linskens legt de heer Hoenderkamp uit dat een 
ontwikkeltafel een serie van bijeenkomsten kan zijn. 
 
De voorzitter sluit aan bij de opvatting van de heer Hoenderkamp en hij stelt vast dat de 
aanwezigen hiermee ook akkoord gaan. 
De voorzitter concludeert dat na de zomer een niet te groot aantal ontwikkeltafels wordt 
georganiseerd die cruciaal zijn voor de afspraken van januari 2015. Daarna komen een aantal 
andere ontwikkeltafels in beeld. Geprobeerd wordt om deze latere ontwikkeltafels wel nu al te 
inventariseren. Daarin kan ook al een soort van prioritering worden aangebracht. Welke 
ontwikkeltafels willen wij in 2015? Welke ontwikkeltafel willen wij misschien op de wat langere 
termijn? Het is ook mogelijk dat de ontwikkeltafel kwaliteit niet ophoudt, omdat deze ontwikkeltafel 
in de toekomst heel hard nodig is. 
 
De heer Bierma is van mening dat de virtuele ontwikkeltafels gedurende het gehele traject een 
permanent proces zijn, terwijl de fysieke ontwikkeltafels voor bepaalde thema's worden 
gereserveerd. Spreker vraagt of men bij de shortlist spreekt over een onderscheid tussen 
onderwerpen of ook over een shortlist van deelnemers. 
De voorzitter antwoordt ontkennend. Het is een shortlist van onderwerpen. De voorzitter voegt 
toe dat de heer Simons voorstelt om een inventarisatie te maken van alle onderwerpen die men 
wil bespreken. Die komen op een grote lijst. Deze onderwerpen worden in een fysieke- en in een 
virtuele ontwikkeltafelomgeving samen doorgenomen. Men kan zich echter ook voorstellen dat 
niet iedereen die onderwerpen belangrijk vindt. Het voorstel is om op basis van de longlist een 
shortlist te maken. 
 
De voorzitter wil nu graag een aantal onderwerpen benoemen voor na de zomer die cruciaal zijn 
voor het proces van de transitie 2015. 
De heer Otten stelt vast dat de verschillende partijen ook verschillende prioriteiten hebben. 
Spreker vindt het belangrijk dit samen open te bespreken. 
De voorzitter en de heer Simons vinden dit een prima voorstel. 
 
In antwoord op de vraag van de voorzitter vindt de heer Biesmans dat alles samenhangt met de 
budgettaire kaders voor 2015. Wat zijn de consequenties van de budgettaire kaders voor de 
bedrijfsvoering van de zorgaanbieders? Op basis daarvan kan spreker pas beoordelen of aan de 
bespreking van een bepaald onderwerp behoefte bestaat. Als een bepaald onderwerp voor geen 
van de velden, zoals hulp bij huishouding, relevant is, kan het op de lange termijn worden 
besproken. 
De voorzitter stelt vast dat de heer Biesmans nu eigenlijk nog geen keuze wil maken. 
De heer Bierma vindt het budget dan het eerste punt van de shortlist. 
De heer Nuijens bevestigt dit. Prijs/kwaliteit is een onderwerp voor de shortlist. 
 
De heer Keulen geeft aan dat kwaliteit wel in de prijs haalbaar moet zijn. 
De heer Hoenderkamp vindt dat men nu wel een beweging moet maken. Er kan een 
ontwikkeltafel over kwaliteit worden ingesteld. Daar wordt dan niet gefantaseerd over hoe men de 
hoogst mogelijke kwaliteit kan garanderen, maar over hoe men kwaliteit wil vastleggen. Spreker 
vindt dat men daarvoor nu geen nader gespecificeerd budgettair kader nodig heeft, maar hij 
onderschrijft wel dat het budgettaire kader zo snel mogelijk moet worden gegeven. 
 
De voorzitter vindt dat men nu niet moeten doorgaan met het inventariseren van de thema's 
omdat dit nog te onduidelijk is. 
 
De voorzitter wil daarom nu graag het volgende procesvoorstel doen. De voorzitter stelt voor om 
via internet de vraag uit te zetten om thema's inclusief een korte duiding voor een fysieke en een 
virtuele ontwikkeltafel te benoemen, om vervolgens deze thema's te inventariseren zodat men 
deze virtueel – maar niet fysiek – de komende maand scherp kan krijgen. Daarbij is het wel van 
belang om sneller goed scherp te krijgen welke ontwikkeltafels men voor 1 januari 2015 echt 
nodig heeft. De voorzitter stelt vast dat prijs/kwaliteit gebaseerd op basisomzetten een onderwerp 
is waarover de aanwezigen het eens zijn. 
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De heer Hoenderkamp geeft aan dat zojuist een andere insteek van kwaliteit aan de orde was. 
Hoe definieert men kwaliteit? Op dat virtuele lijstje komen zaken zoals: kwaliteit, bekostiging, pgb 
en hulp bij het huishouden. 
 
Mevrouw Smeets zoekt naar een draaiknoppendiscussie. Voor Jeugd is bijvoorbeeld 
afgesproken dat de zorg in 2015 met 20% minder budget wordt gecontinueerd. Het is een heel 
grote uitdaging hoe men dat gaat doen. Spreekster vindt het zoeken naar draaiknoppen dan ook 
een thema. 
De heer Nuijens vindt dit belangrijke punten voor 2015. 
De heer Biesmans vindt het belangrijk om een virtuele mindmap op tafel te leggen. 
 
De voorzitter stelt vast dat de thema's voor de ontwikkeltafel door de heer Hoenderkamp zijn 
benoemd. 
 
Mevrouw Linskens wil graag met de cliënten in het keukentafelgesprek hierover al in gesprek 
kunnen gaan. Spreekster stelt voor om een vergelijkbare methodiek voor iedere zorgaanbieder te 
hebben. 
De heer Weijs vindt dat iedere zorgaanbieder zelf een modus moet vinden hoe de korting kan 
worden gerealiseerd. 
 
De voorzitter stelt voor om de lijst die door de heer Hoenderkamp is opgesteld te gebruiken. Op 
de site worden de thema's benoemd en dit wordt via een nieuwe mailing gecommuniceerd. De 
voorzitter wil wel graag het aantal ontwikkeltafels beperken, omdat elke ontwikkeltafel een aantal 
mensweken werk betekent. De voorzitter stelt voor om binnen nu en twee weken te kijken naar 
maximaal vijf ontwikkeltafels die nodig zijn om 1 januari 2015 voor te bereiden. 
De heer Hoenderkamp wil geen maximum van vijf ontwikkeltafels hanteren. 
De voorzitter gaat akkoord. Aldus wordt afgesproken. 
 
Pauze 11.37 tot 11.54 uur 
 
De voorzitter deelt mee dat de heer Van Geleuken van Virenze de bijeenkomst heeft verlaten 
vanwege een andere afspraak. De heer Van Geleuken heeft er alle vertrouwen in dat de fysieke 
tafel de virtuele aspecten in het oog houdt. 
 

4. Basisomzet 2015 
a. Vaststellen parameters 

De voorzitter geeft aan dat iemand tijdens de pauze opmerkte dat telkens over proces wordt 
gesproken. Het is echter niet proces, maar procedure (lacht). Spreker verontschuldigt zich 
hiervoor. De voorzitter denkt namelijk heel veel in procestermen en heel weinig in 
proceduretermen. 
De heer Simons voegt toe dat dit het jargon is geworden. Met proces wordt inderdaad procedure 
bedoeld. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Simons voor de inleiding over de basisomzet 2015. 
 
De heer Simons geeft toe dat de stukken inderdaad redelijk laat zijn rondgestuurd. Spreker 
constateert dat de basisomzet een van de wezenlijkste punten voor de korte termijn zal zijn. In 
het stuk wordt uitgelegd vanuit welk kader wordt gewerkt. Spreker deelt mee dat de gemeenten 
vanuit de netto rijksuitgaven die in de meicirculaire staan, het budget dat de gemeenten via het 
Gemeentefonds krijgen afleiden. Dat is een objectief verdeelmodel voor geheel Nederland. Via 
allerlei verdeelmaatstaven, zoals het aantal inwoners, het aantal originele adressen, het aantal 
vierkante meters bebouwing en het aantal ouderen, wordt Nederland in een model gegoten. Op 
grond daarvan wordt een heel groot deel van het gemeentelijke budget bepaald. Daarnaast 
hebben de gemeenten nog andere aanvullende inkomsten, zoals vanuit de 
decentralisatiebudgetten, naast de eigen inkomsten van de gemeenten uit de Algemene 
Middelen. 
Voor het jaar 2015 heeft het Rijk vanwege de dermate grote veranderingen aangegeven dat het 
sociale domein niet rechtstreeks in het objectieve verdeelmodel wordt geplaatst. Daarvoor wordt 
38% van het budget afgezonderd. Dit wordt als deelbudget toegekend onder de belangrijke 
voorwaarde dat het geld ook aan het sociale domein moet worden besteed. Dit geld mag dus niet 
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voor alternatieve doeleinden worden gebruikt. Spreker vindt dit heel goed, omdat de rijkskorting 
hier ook in zit. 
Men wil echter zo snel mogelijk af van het deelbudget en zo snel mogelijk naar het objectieve 
verdeelmodel overgaan. Daarin zit vooral de crux, omdat het objectieve verdeelmodel per regio 
bepaalde invloeden kan hebben. Spreker stelt vast dat het objectieve verdeelmodel een heel 
belangrijke invloed op Zuid-Limburg heeft. In Zuid-Limburg is bijvoorbeeld sprake van meer 
vergrijzing dan in de andere regio's. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat in de 
septembercirculaire het budget weer grotendeels onderuit wordt geschoffeld als blijkt dat Zuid-
Limburg benadeeld wordt door afwijkende gemiddelden. Daarop moet men nu bedacht zijn. De 
nu verstrekte middelen hebben dus een kortdurend karakter. Spreker hoopt dat zal blijken dat de 
benadeling niet zo zwaar uitvalt, zodat de middelen een structureel karakter kunnen krijgen. 
 
Mevrouw Smeets voegt toe dat het budget voor 2015 op historische gegevens is gebaseerd. Het 
zorggebruik van de regio is naar de budgetten vertaald. In 2016 wordt inderdaad het objectieve 
verdeelmodel ingevoerd, maar dat is er nog niet. Het is dus nog niet bekend hoe dit uitpakt. Maar 
een heel belangrijke waarschuwing zit daarin dat het bedrag dat de gemeenten in deze regio nu 
per inwoner krijgen relatief hoog is. Dat betekent dat Zuid-Limburg een relatief hoog zorgverbruik 
heeft. Dat geeft al aan dat er in het objectieve verdeelmodel een fors herverdeeleffect zal zitten. 
De waarschuwing is er dus al. Dit kan echter nog niet worden gekwantificeerd. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat men enerzijds tussen 2016 en 2018 zal zien dat de 
macrokortingen van het Rijk in alle domeinen oplopen en anderzijds lopen de herverdeelaspecten 
op. 
 
De heer Simons deelt mee dat dit de basis is die in de afspraken moet worden meegenomen. 
Het budget inclusief de rijkskorting moet zo slim mogelijk worden ingezet zodat een aantal grote 
componenten veilig wordt gesteld. Naast het geld dat met de cliënt meegaat omdat men 
zorg/diensten gaat leveren, moet namelijk ook een systeem rondom de cliënt worden gebouwd. 
Dit kan deels komen vanuit de zorgaanbieders zelf, maar kan ook een gedeelte betreffen dat 
apart bij de gemeenten in gang gezet moet worden. Dit betreft de toegang, maar ook de 
beheersbaarheid die men goed in de gaten moet houden. Spreker stelt vast dat de gemeenten in 
het sociale domein met de volgende drie stromen te maken hebben: toegang, inkoop en beleid. 
De politiek bepaalt voor een gedeelte het beleid en het beleid bepaalt ook gedeeltelijk hoe met 
het budget moet worden omgegaan. 
Voor 2015 heeft men daarnaast ook nog te maken met de verdeling tussen zin (zorg in natura) en 
het pgb. De gemeente heeft vanuit Vektis alle cijfers naar boven gehaald. Deze cijfers worden 
afgezet tegen de cijfers uit de meicirculaire. Daaruit kan men een plafond en een historische 
besteding op basis van Vektis 2012 en 2013 afleiden. Daarnaast zal Vektis voor het pgb binnen 
twee weken ook nog met cijfers komen. Daarna kan een budget worden gemaakt voor het jaar na 
het lopende pgb en zin. Men zal dan dus moeten bekijken wat dit voor 2015 sec betekent. 
Spreker wil graag een verdeling maken tussen de overloop van 2014 naar 2015 – en welke 
afspraken daarover gemaakt moeten worden – en wat met de nieuwe cliënten van 2015 gebeurt 
in de wetenschap dat er ook al een stuk historisch budget ligt. Welke specifieke afspraken 
moeten daarover worden gemaakt? De gemeente kan nu echter geen garantie geven zoals dat 
bij Jeugd is gedaan. 
Spreker streeft ernaar om samen een bepaald gevoel te krijgen. Wat betekent de overloop en 
welk deel van het budget is hiervoor nodig? Welk budget moet men meekrijgen om de 
zorgcontinuïteit te kunnen borgen? Welke afspraken horen daarbij? Spreker wil graag in 2015 
meetmomenten afspreken, zodat men kan zien met welk budget men kan schuiven dat niet met 
de overloop te maken heeft. Dus hoe gaat men met budgetverschuivingen om? Hoe wordt dat 
gemeten? Dit moeten de belangrijkste issues zijn die in het ontwikkeltraject zo snel mogelijk tot 
bepaalde kaders moeten leiden. 
Spreker vat samen: 
1. Eerst kijken naar de rijkskorting. (De heer Hoenderkamp heeft een voorstel gedaan om de 

ruimtes iets gemakkelijker weg te zetten.) 
2. Aandachtspunten rondom pgb versus zin. 
3. Afspraken over de overloop naar 2015 van pgb- versus zin-middelen. 
4. Nieuw aanbod van 2015. 
 
Spreker vindt deze punten voor nu behapbaar. Iedereen kan daarop een inbreng geven. Spreker 
vraagt of de aanwezigen nog andere punten hebben die nu ook al op tafel moeten liggen. 
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De heer Moens verwijst naar de vraag van vanochtend. Over welke problematiek heeft men het 
nu precies? Spreker vraagt meer uitleg over hoe de meicirculaire en de historische zorgvraag zich 
tot de percentages verhouden. Spreker vraagt of cijfermateriaal beschikbaar is dat men kan 
delen. 
De heer Simons antwoordt dat in de meicirculaire staat dat er in juni 2014 een specifieke 
verdeling voor participatie komt. Dit onderdeel moet dus even worden geparkeerd. Verder denkt 
spreker dat men het over de Wmo, uitgaande van de eerste globale doorrekening, redelijk snel 
eens kan worden. Het lijkt erop dat het budget van de Wmo break-even kan draaien. 
Verder geeft spreker aan dat bij Jeugd meer zwaarte op het budget rust ten opzichte van de 
taakstelling die men heeft. Men moet echter nog uitrekenen wat het pgb daarin betekent. De 
vraag is of er dubbeltellingen zijn waardoor het lijkt dat Jeugd niet met het budget uitkomt. Dit 
moet nog worden doorgerekend. 
 
De voorzitter vraagt aan de heer Simons meer uitleg over de break-evenanalyse bij de Wmo. 
De heer Simons antwoordt dat als de rijkskorting als basis fungeert, men binnen het budget dat 
overblijft circa 3% tot maximaal 5% voor de uitvoeringsorganisatie wil wegzetten. Daarnaast luidt 
het voorstel om een kleine reserve achter de hand te houden voor de communicerende vaten van 
pgb en zin en 5% van het budget voor nieuwe toetreders. Als innovatie als speciaal thema moet 
blijven staan, zal men daarvoor echter ook geld moeten reserveren. Spreker schat dat met 
dezelfde 80% van het budget die bij Jeugd wordt genoemd, men goed aan het historische budget 
kan voldoen. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de afspraken die men over het budget maakt, 
dus welke PxQ-varianten daarbij horen. 
 
De voorzitter kan zich voorstellen dat er nogal wat vragen zijn. De voorzitter vraagt aan de heer 
Hoenderkamp of zijn memo voldoende is toegelicht en hij vraagt ook of de heer Hoenderkamp 
nog iets wil toevoegen. 
De heer Hoenderkamp heeft in de memo "gefantaseerd" over de vormgeving van het 
bekostigingsverhaal. Spreker denkt dat men op korte termijn een ontwikkeltafel bekostiging moet 
instellen. Verder stelt spreker vast dat de meimemo begint met een aantal kaders. Over de 
bekostiging en de afspraken zal men met elkaar in gesprek moeten gaan. 
Verder sluit spreker aan bij de omschrijving van de heer Simons. Deze sluit aan bij de memo van 
de heer Hoenderkamp. Men kan de kortingen per sector/domein inderdaad min of meer van de 
rijkskorting afleiden en daarbij zaken optellen. De insteek is in principe of men met dat bedrag het 
bestaande aantal cliënten kan bedienen. Dat is eigenlijk de premisse die op tafel ligt. Bij Jeugd en 
begeleiding is de vraag of men met 80% van het budget, 100% van de cliënten blijft bedienen. 
Daarnaast zijn bij hulp bij huishouden heel andere percentages aan de orde. Daar zal men met 
6% van het budget alle cliënten moeten bedienen. Dat is een stuk lastiger. 
Spreker heeft ervoor gekozen om het geheel alvast in een meerjarenperspectief te zetten. De 
insteek om met het nieuwe budget alle cliënten te blijven bedienen, zal voor 2015 misschien goed 
zijn. Spreker hoopt ook dat dit haalbaar is, maar in een meerjarenperspectief lijkt dat steeds 
onwaarschijnlijker. Daarnaast heeft spreker een aantal piketpalen geslagen, enerzijds over 
continuïteit en anderzijds over de pgb's. Spreker vindt dit heel belangrijk en hij heeft het idee dat 
zorg in natura in de discussies steeds belangrijk wordt. 
 
De heer Simons vraagt of dit alles samen met de aanvulling van de heer Hoenderkamp genoeg 
duidelijkheid geeft over het budgettaire kader in zijn geheel. 
 
Mevrouw Linskens heeft een vraag over het kortingspercentage bij begeleiding. Eerder was dit 
percentage 25%, maar uit de laatste berekening blijkt dat het voor 2015 om 11% gaat. Wat is 
voor de gemeente het vertrekpunt? Spreekster vraagt meer uitleg. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat 11% het vertrekpunt is. Het verschil tussen 2015 en 2018 
wordt enerzijds verklaard door de rijkskorting en anderzijds door een oplopend vrij budget voor 
nieuwe aanbieders. 20% is de rijkskorting voor 2015 plus een percentage voor uitvoeringskosten 
plus een percentage voor nieuwe aanbieders (6% in 2016). 
De heer Vliegen verwijst in dit kader naar de brief van de minister van april jl. 
De heer Hoenderkamp wijst op twee trends in het meerjarenperspectief. Ten eerste de 
rijkskortingen en ten tweede wil de gemeente in de loop van de jaren het vrije budget van 10% 
naar 15% vergroten. 
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Mevrouw Westenberg vraagt waaronder de inloop valt. Spreekster mist dit in de opsomming. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat de inloop er niet in staat. Als dit het denkkader is, zullen 
nog meer categorieën toegevoegd moeten worden. 
 

b. Discussie per parameter 
De voorzitter wil nu graag een rondje maken naar aanleiding van de voorstellen van de heer 
Simons en de heer Hoenderkamp. 
 
De heer Biesmans herinnert zich de eerste bijeenkomst in Margraten waar ook al over de 
budgetten is gesproken. Is dit 80% van het budget ten opzichte van 2012? 
De heer Simons antwoordt dat het 80% ten opzichte van 2013 is. 2012 en 2013 worden echter 
ook naast elkaar gelegd, zodat men de verschillen ziet en daarmee rekening kan houden. 2013 is 
echter uiteindelijk de basis. Het percentage van 80% is bij de Wmo richtinggevend bedoeld. 
De voorzitter voegt toe dat 80% in het transitiearrangement Jeugd is vastgesteld. Voor de Wmo 
en participatie gelden die percentages echter niet. 
 
De heer Weijs wil de rijkskortingen graag helder krijgen. Er is sprake van een rijkskorting van 6% 
voor 2015. Daarnaast is 5% voor uitvoeringskosten en 5% voor nieuwe aanbieders beschikbaar. 
Dit maakt 16%, wat eventueel nog 20% kan worden. Is dit de budgetkorting die de 
zorgaanbieders in 2015 kunnen verwachten? 
De heer Hoenderkamp antwoordt bevestigend. De insteek is dat men met dit budget hetzelfde 
aantal klanten tevreden houdt. Als het aantal klanten minder wordt, loopt het budget terug. Men 
wil voor 2015 alle aanbieders meer dan de gelegenheid geven om hun klantenvolume op peil te 
houden. Daarnaast houdt men separaat 10% van het budget vrij voor schommelingen in de markt 
en verschuivingen, bijvoorbeeld naar het pgb. 
 
De heer Weijs vraagt meer uitleg over de verschillende percentages die voor uitvoeringskosten 
en nieuwe aanbieders gereserveerd zijn. 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat de opsomming van de heer Simons gebaseerd is op het 
arrangement Jeugd waarin staat dat men 5% voor uitvoeringskosten, 5% voor innovatie en 5% 
voor verschuivingen heeft. De heer Hoenderkamp heeft de kosten echter op een hoop gegooid: 
3% voor uitvoeringskosten en 10% voor verschuivingen. 
 
De heer Nuijens vindt het een probleem dat over procentuele kortingen wordt gesproken. Maar 
de vraag is waar die kortingen gaan vallen. Gaan die vallen op het tarief of op het volume? 
Spreker leest in de notitie dat tarieven en kostprijs door elkaar heen lopen. Er wordt gesproken 
over nieuwe aanbieders/nieuw aanbod. Spreker vindt dat toch een wezenlijk verschil. Spreker 
heeft te veel vragen over de begrippen in de notitie voordat hij zich echt een mening kan vormen. 
De voorzitter stelt vast dat een eenduidige begrippenlijst (tarieven, kortingen, aanbieders, 
aanbod, percentages) noodzakelijk is. 
 
De heer Nuijens stelt vast dat afspraken over bestaande cliënten en zorgaanbieders gemaakt 
worden in de wetenschap dat het budget met 20% wordt gekort. Daarnaast gaat men ook nog 
een markt voor nieuwe cliënten creëren. Dan is rantsoenering naast een andere manier van 
organiseren toch bijna niet uit te sluiten? Spreker heeft echt behoefte aan een verduidelijking van 
de begrippen voordat de discussie verder wordt gevoerd. De begrippen lopen te veel door elkaar 
heen. 
 
De heer Otten vindt de opbouw van de percentages ook verwarrend. In de stukken is niet 
duidelijk welk percentage bij welke kortingen hoort en hoe die gelabeld gaan worden. 
De voorzitter vraagt aan de heer Simons en de heer Hoenderkamp of hierover duidelijkheid kan 
worden gegeven. 
De heer Simons geeft aan dat tussen nieuw aanbod/nieuwe aanbieders een goede scheiding 
aangebracht kan worden. Bestaande aanbieders zijn alle aanbieders die al op grond van het feit 
dat zij in de AWBZ met zorg in natura bezig zijn, overkomen naar de gemeenten en daar een 
contract krijgen. Iedere aanbieder die nog niet met zorg in natura bezig is en die naast het pgb 
ook zorg in natura wil gaan aanbieden, wordt een nieuwe toetreder, dus een nieuwe aanbieder. 
Spreker maakt het onderscheid tussen zin (financiering via de gemeente) en pgb (financiering via 
de sociale verzekeringsbank) om de financieringsstromen uit elkaar te houden. Dit bepaalt ook 
het deel van het budget dat men moet afscheiden. 
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Bij nieuw aanbod denkt spreker meer aan producten en resultaten. Er wordt van iedereen 
verlangd om meer ondernemend te denken en heel kien te zijn op de behandelprocessen en de 
corebusiness. Spreker kan zich daarbij voorstellen dat nieuw aanbod ontstaat. 
 
Mevrouw Smeets vraag of de heer Simons met nieuw aanbod innovatie of "dingen anders doen" 
bedoelt. 
De heer Simons antwoordt bevestigend: "dingen anders doen". 
De voorzitter stelt vast dat dit niet altijd dezelfde zaken betreft. 
 
De heer Hoenderkamp vraagt of het budget voor nieuw aanbod bij de bestaande aanbieders 
terecht kan komen. 
De heer Simons antwoordt bevestigend. Dat kan ook de route zijn om meer efficiency te 
verkrijgen. 
 
De heer Hoenderkamp kan zich goed voorstellen dat het huidige grote verschil tussen de zin-
aanbieders en de pgb-aanbieders in de loop der jaren kleiner zal worden. Er wordt naar gestreefd 
dat het pgb een volwaardig alternatief voor zin is, zowel vanuit het perspectief van de klant als 
vanuit het perspectief van de aanbieder. Momenteel is dat niet het geval. Men kan nu beter een 
zin-aanbieder zijn dan een pgb-aanbieder. 
Spreker heeft het idee dat veel pgb-aanbieders momenteel streven naar een zin-status omdat via 
de productieafspraken de zekerheid ietwat toeneemt. Voor de klant is het huidige systeem 
georiënteerd op "zin, tenzij". Daarnaast liggen de tarieven voor de zin-aanbieder hoger dan bij het 
pgb. De vraag blijft echter wat men met 2015 doet. Er is namelijk al een marktverdeling. 
 
De discussie gaat vervolgens over de verschillen tussen zin en pgb. 
 
De voorzitter stelt vast dat zin en pgb niet voor niets een discussiepunt is. Dit onderwerp is dan 
ook terecht als een van de thema's voor de ontwikkeltafels benoemd. De voorzitter vraagt of er 
nog andere vragen zijn over de basisomzet. 
 
De heer Vliegen heeft nog twee punten. Spreker stelt vast dat in de notitie van de heer Simons 
beschermd wonen bij de rijkskortingen met name wordt genoemd. Kijkende naar het 
overgangsrecht is het voor spreker echter glashelder dat beschermd wonen van de nieuwe 
beleidskorting is uitgesloten. Dat wordt ook zo door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
omschreven. 
Spreker is daarnaast verbaasd over het nivelleringseffect ten aanzien van uitvoeringskosten en 
de kosten voor nieuwe zorgaanbieders (notitie van de heer Hoenderkamp) omdat de RIBW's 
daarop hoger ingezet worden. Wat is daarvan de juridische basis? Spreker vindt dit 
discriminerend. 
De heer Simons antwoordt dat hij alleen maar een voorbeeld heeft genoemd. In het stuk van de 
heer Hoenderkamp staat 2%. De heer Simons heeft echter niet naar percentages verwezen. 
Daarnaast heeft de heer Hoenderkamp een voorzet gedaan over hoe men in de praktijk wellicht 
met de rijkskortingen kan omgaan. Daarbij is bekeken hoe men met de veel grotere korting op 
hulp bij huishouden gemakkelijker uit de voeten kan komen. Dat is niet discriminerend bedoeld. 
De heer Vliegen antwoordt dat niet voor niets in de regelgeving wordt aangegeven dat op 
beschermd wonen geen kortingen worden toegepast. Deze doelgroep is namelijk heel kwetsbaar. 
 
In reactie op mevrouw (…) geeft de heer Hoenderkamp aan dat de gemeenten de opdracht 
hebben om alle landelijke wetten met een macrobudget uit te voeren. Spreker stelt in dit kader 
voor om de huidige opbouw van het budget zichtbaar over te nemen. Hier is sprake van 
beleidsvrijheid voor de gemeenten. De rijkskorting bij hulp bij huishouden is echter dermate groot 
dat men nog niet goed kan zien hoe dit financieel gedragen kan worden. Daarom wordt naar 
middelen gezocht en daarmee is het niet onlogisch om deze middelen in de breedte van het 
sociale domein te zoeken. 
De voorzitter geeft aan dat hiervoor een diepere discussie over de percentages noodzakelijk is. 
 
De heer Vliegen wijst op de afstemming tussen de gemeente Sittard-Geleen en Maastricht als 
centrumgemeente voor het gedeelte van beschermd wonen. 
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De heer Hoenderkamp antwoordt dat Maastricht ook voor de Westelijke Mijnstreek 
centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang is. Deze andere regio-indeling is een beetje 
vreemd. De middelen worden daar naar rato afgezonderd. 
De heer Vliegen geeft aan dat de RIBW is voor beschermd wonen én begeleiden. Daarbij is men 
natuurlijk niet verschoond van de bezuinigingen op begeleiding en kan daaruit een cumulatie 
blijken. Spreker vindt dat goed moet worden ontrafeld wie wat doet en wat de effecten zijn. 
 
De voorzitter stelt vast dat men dat hier nu niet kan behappen. Tegelijkertijd wil men echter naar 
een niveau van percentages zodat men meer duidelijkheid krijgt voor de begroting van 2015. Dat 
moet meer zijn dan een grove inschatting. Anderzijds kan men echter ook niet de diepgang 
krijgen om nu over alle thema's, alle doelgroepen en alle "rafelrandjes" die met de rijkskortingen, 
de ontwikkelingen en de tarieven te maken hebben duidelijkheid te krijgen. 
 
Daarom stelt de voorzitter de volgende vraag: "Waar zou men de komende weken op uit 
moeten/kunnen komen zodat men de aanbieders voldoende zekerheid kan geven én zodat men 
de regio voldoende basis kan geven zodat colleges handtekeningen zetten en men verder kan 
met het proces na de zomer?" 
 
De heer Moens vindt dat het een combinatie moet zijn. Enerzijds moet worden bepaald wat het 
overgangsrecht van de cliënt is en anderzijds moeten de budgettaire kaders worden bepaald, los 
van de discussie over de precieze percentages. 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat het niet haalbaar is om binnen nu en twee weken met alle 
instellingen deze slag over cijfers en aantallen te maken. Het moet iets verfijnder dan hetgeen nu 
voor 2015 voorligt, maar ook niet heel veel verfijnder. Dan kan een aanbieder goed in beeld 
krijgen wat dit betekent en kan de regio de zomerperiode gebruiken om aan het eind van de 
zomer, als de Vektis-cijfers er zijn, alle cijfers en aantallen te checken. 
De voorzitter stelt vast dat, los van het feit dat dit niet haalbaar is, dit ook meer discussie en 
commotie zal opleveren. Dat zal niet werken. De voorzitter wil daarom graag voor de zomer een 
bandbreedte afspreken en de nadere detaillering in een ontwikkeltafelsessie na de zomer 
behandelen. 
De heer Nuijens kan zich in suggestie van de heer Hoenderkamp vinden. Voor de bestaande 
klanten kunnen de instellingen proberen om met een bepaald kortingspercentage een berekening 
te maken. 
De voorzitter ziet veel knikkende hoofden. 
 
De heer Moens stelt vast dat zich ook bij hulp bij huishouding een hele personeelscarrousel 
afspeelt. Het helpt ook daar als men de richting kan aangeven. Spreker vraagt de bodem voor 
2015 te bepalen. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat men kan aangeven wat men in ieder geval gaat afspreken. 
De heer Meerten voegt toe dat het bepalen van de bodem uiteraard mogelijk is. De bestaande 
klantengroep bij hulp bij huishouding heeft recht op een overgangsperiode welke naar de 
dienstverlening doorvertaald kan worden. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere opmerkingen zijn. 
 
De heer Otten vraagt naar het component vervoer. Hoe gaat men dat regelen? De zorgaanbieder 
heeft dit immers voor de kostprijsberekening nodig. 
De heer Weijs stelt voor om vervoer bij een van de ontwikkeltafels aan de orde te laten komen. 
De voorzitter deelt de opvatting van de heer Weijs. Dit moet als een aparte ontwikkeltafel worden 
benoemd. 
 
De heer Biesmans heeft in dit kader een vraag over de dagopvang. In hoeverre is het mogelijk 
dat een zorgaanbieder een bijdrage aan de cliënt vraagt? 
De heer Meerten antwoordt dat los van het inkoopproces het proces van de beleidsinvoering 
loopt. Deze processen grijpen op elkaar in en lopen parallel. Wat gaat men bijvoorbeeld 
überhaupt doen met de individuele voorziening hulp bij huishouding? Dat heeft een grote impact 
op de inkoopafspraken. Dit geldt ook voor de positionering van het pgb. De positionering van het 
pgb heeft een gigantische impact op de handhaving van de huidige klantengroep, maar ook op de 
toestroom van pgb-klanten naar pgb-aanbieders. Spreker vindt het tijdpad naar de eerste 
ontwikkeltafels in augustus vrij laat. Men moet immers eigenlijk de impact van bepaalde keuzes 
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kunnen delen. Nu pas wordt over omzet gesproken. Dat staat echter los van alle impact van de 
beleidsinvulling. Spreker leest bijvoorbeeld in de notitie "financieren op resultaat klant". Dat is een 
heel abstracte financiering welke heel veel ruimte voor aanbieders geeft. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat als men betaalt per geleverd uur, men minder ruimte heeft 
om iets te doen dan als men betaalt per geleverd resultaat. De bedoeling is dat men de 
mogelijkheid schept om naar dat laatste niveau op te schuiven. 
In antwoord op een eerdere opmerking van de heer Nuijens geeft spreker vervolgens aan dat er 
wel twee grenzen zijn aan rantsoeneren: enerzijds de wet en anderzijds een "fatsoenlijke" 
kostprijs. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere onderwerpen zijn. 
 
De heer Biesmans komt nog een keer terug op de tariefstelling en de op- en afslagen. 
Uiteindelijk bepaalt het totale budget hoe hoog de lat wordt gelegd en of de aanbieders voor dit 
ambitieniveau willen tekenen. Spreker vraagt op korte termijn inzicht in de budgettaire kaders. 
De voorzitter antwoordt dat dit zo meteen, als over het proces voor de komende periode wordt 
gesproken, aan de orde kan komen. 
 
De voorzitter vraagt of er nog inhoudelijke punten ten aanzien van de basisomzet zijn die nog niet 
zijn genoemd. 
 
De heer Weijs vraagt uitleg over de status van het raadsstuk. Spreker verwijst naar 3b. Spreker 
begrijpt dat de huidige tarieven op hetzelfde niveau blijven en dat het totale zin-budget te maken 
krijgt met 20% korting. Bij 60% zin en 40% pgb betekent dit dat 40% blijft zoals het is. Spreker 
vraagt of deze redenering juist is. 
De heer Keulen vindt dit ook vreemd. Bij het pgb is het aan de aanbieder om samen met de 
budgethouder het tarief te bepalen. In de praktijk bepaalt de instelling echter het tarief. Het zou 
heel vreemd zijn als bij zin de tarieven 20% gekort zouden worden terwijl de pgb-tarieven op 
hetzelfde niveau blijven. Het verschil tussen zin en pgb komt daarmee nog verder uit elkaar te 
liggen. Deze zouden juist naar elkaar toe moeten groeien. Spreker heeft dit tijdens de eerste POT 
ook al aangegeven. 
De heer Meerten stelt voor om het pgb-tarief te bevriezen en het zin-tarief te laten dalen. De zin-
tarieven verschillen ook erg tussen de verschillende aanbieders. 
De heer Hoenderkamp zal dit aanpassen. 
 
De voorzitter wil nu verder gaan met de afronding. 
 

c. Conclusies ten behoeve van besluitvorming basisomzet 
De voorzitter vindt het lastig om het laatste punt te vertalen naar concrete acties voor de 
komende periode. Er moet duidelijkheid komen over het overgangsrecht en de budgetten op 
functieniveau. Als men dat voor de zomer scherp krijgt, heeft men een goede start gemaakt en 
een goede basis gelegd om met de ontwikkeltafels op specifieke thema's meteen na de zomer – 
misschien zelfs op een andere manier georganiseerd – verder te gaan. 
 

5. Doorkijk naar transitietafels 
De voorzitter wil nu graag terugkomen op de vraag die aan het begin van deze POT is gesteld. 
Hoe gaat men nu met de communicatie, het delen van hetgeen is besproken en het reageren op 
stukken verder? Het is ook nodig om de tijd te nemen zodat men weloverwogen met medeneming 
van alle partijen die niet aan tafel zitten verder kan komen. De voorzitter worstelt hier ook mee, 
gegeven de tijdslimieten die voorliggen. Over twee weken is er een portefeuillehoudersoverleg en 
dan moet er iets liggen. 
 
De heer Hoenderkamp stelt voor om nog een keer met dit gezelschap voor de zomer bij elkaar te 
komen. Dit laat ook onverlet hetgeen men bij het college inbrengt aan te nemen besluiten. 
Spreker zou in deze volgende POT willen spreken over bekostiging; tariefstelling en de budgetten 
voor 2015. 
De voorzitter vraagt of de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 
 
De heer Bierma vraagt of dit betekent dat de conceptsamenwerkingsovereenkomst ook over 
twee weken gereed moet zijn. 
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De heer Hoenderkamp antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Van der Heijden denkt in dit kader ook aan de begrippenlijst. 
 
De voorzitter stelt vast dat de samenwerkingsovereenkomst cruciaal is voor de gehanteerde 
werkwijze en de derde POT. De communicatie naar alle virtuele partijen kan op die manier weer 
een stap verder worden gebracht. 
 
Vervolgens vraagt de voorzitter wat met de afspraak over de omzet wordt gedaan. Gaat hierover 
iets naar de portefeuillehouders of niet? 
De heer Hoenderkamp vindt van wel, maar wel heel marginaal. Spreker stelt voor om dit op 
papier te zetten en te rubriceren. 
Mevrouw Kerbusch vindt dit wenselijk. Dit is namelijk ook een richtinggevend kader voor de 
begrotingen van de gemeenten. 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat in de vorige collegenota al het een en ander is vastgelegd. 
De combinatie van herhalen en meer rubriceren geeft meer zekerheid. 
De voorzitter vraagt of de aanwezigen hiermee akkoord gaan. Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Simons stelt voor om alvast een datum te prikken. 
De voorzitter deelt mee dat een datum wordt vastgesteld en gecommuniceerd. De voorzitter wil 
voor deze volgende POT drie uur reserveren. Deze bijeenkomst gaat voornamelijk over de 
basisomzet. De samenwerkingsovereenkomst ligt er dan al. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat het aftikken van de samenwerkingsovereenkomst dan al is 
gebeurd. 
 
Mevrouw Linskens heeft nog een vraag over de communicatie naar de cliënten toe. Spreekster 
heeft begrepen dat de cliënten in juli een brief vanuit het CIZ ontvangen waarin staat dat zij 
samen met gemeenten en zorgaanbieders zullen optrekken. Spreekster stelt voor dit gezamenlijk 
af te stemmen. 
De voorzitter vindt dit een goed voorstel. 
De heer Hoenderkamp stelt vast dat communicatie ook op de agenda staat. De gemeenten 
hebben het Rijk gevraagd om de brief via de gemeenten te versturen en niet direct naar de 
cliënten. Deze brief staat ook pas half juli in het Staatsblad. Verder is de collegebesluitvorming 
aan de orde geweest voorafgaande aan de publicatie in het Staatsblad. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer vragen of opmerkingen zijn. 
De heer Moens vraagt of alle stukken die gisteren gemaild zijn op de website staan. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. De voorzitter wijst op de grote disclaimer die voor alle 
stukken geldt. Aan de stukken kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn informele stukken 
voor de discussie. 
 

6. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 13.02 uur de vergadering. 

 
  

 
 
Vaals, 11 juni 2014 


