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Basisomzet 2015 
Conceptversie 1.2 

 

Inleiding 

Dit is een ‘groeidocument’ ter ondersteuning van het inkoopproces transitie sociaal domein voor het 

onderdeel basisomzet 2015. In dit document wordt niet ingegaan op het document 

basisovereenkomst. 

In twee fasen wordt toegewerkt naar contracten van de zes aangesloten gemeenten van Maastricht 

& Heuvelland (afzonderlijk dan wel gezamenlijk) met de afzonderlijke aanbieders van diensten in het 

kader van de drie domeinen Jeugd, Participatie en Wmo. De eerste fase loopt tot en met de eerste 

week van juli 2014, de tweede eindigt in de eerste week van oktober 2014. 

Deze tweedeling komt voort uit het door de gemeenten van Maastricht & Heuvelland genomen 

collegebesluit van 14 februari 2014, dat erop toeziet dat de gemeenten de aan hen opgelegde 

verantwoordelijkheid in het sociale domein met de daaraan gekoppelde financiële taakstellingen kan 

waarmaken. Simpelweg te vertalen naar de vraag: 

- op welke wijze kunnen financiële afspraken met alle bestaande contractpartners in het 

sociale domein worden gemaakt, 

- gegeven de financiële ruimte van de gemeenten zelf, 

- rekening houdend met het inrichten van de uitvoeringsorganisatie en 

- rekening houdend met de mogelijke toetreding van nieuwe aanbieders. 

Hierbij wordt ingestoken op de oplevering van een algemeen document ‘basisomzet 2015’ als kader 

voor de contracten met elke afzonderlijke aanbieder per 1 oktober 2014. 

Doelstelling 

Het doel van het voorliggende document ‘basisomzet 2015’ is om de colleges kaderstellende 

besluiten te laten nemen met betrekking tot het ter beschikking stellen van budget per 1 januari 

2015. Voor Wmo geldt dat voor de zes regiogemeenten van Maastricht & Heuvelland en voor 

jeugdzorg geldt dat voor de achttien Zuid Limburgse gemeenten. 

Proces periode mei – juli 2014 

Voor een kort verslag van de eerste pre-ontwikkeltafel wordt verwezen naar bijlage 1. 

Colleges van regio Maastricht – Heuvelland nemen een besluit over de basisomzet 2015 (A). Dit gaat 

verder dan alleen een verdeling van beschikbare middelen. Aanvullende thema’s zijn: de wijze van 
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budgetteren, de te leveren diensten, het meerjarenperspectief, afspraken over prijs, volume en 

kwaliteit en rol van het pgb (B). 

 

A. Om omzetten te kunnen vaststellen zijn twee onderdelen van belang: 

a. het gemeentelijk budget (plafond) 

b. de zorgvraag 

Beide onderdelen worden tegen elkaar afgezet. Rekening houdend met de Rijkskortingen zal moeten 

blijken in hoeverre het gemeentelijk budget toereikend is om het hoofd te kunnen bieden aan de 

zorgvraag in 2015 en verder, met behoud van kwaliteit. 

 

a. Het gemeentelijk budget 

De gemeentelijke begrotingen van Maastricht & Heuvelland zijn leidend bij de vaststelling van de 

basisomzet 2015. Het moment waarop de afzonderlijke raden de begroting 2015 ter goedkeuring 

hebben voorliggen is echter pas in de periode oktober-november. Waarschijnlijk worden 

tegelijkertijd met de begrotingsbehandeling de desbetreffende verordeningen ingebracht. Op die 

manier komen beleid en budget bijeen. Voor het inkooptraject is dit echter te laat, omdat de 

contracten met partijen uiterlijk drie maanden voorafgaande aan het jaar 2015 gesloten dienen te 

zijn. 

Daarom wordt ter bepaling van de basisomzet 2015 uitgegaan van de meicirculaire gemeentefonds 

2014. Daarin informeert het Ministerie van BZK de gemeenten over de uitkeringen uit het fonds: de 

algemene uitkering (54%), de decentralisatie- en integratie-uitkeringen (8%) en de nieuwe uitkering 

uit het deelfonds sociaal domein (38%). In het deelfonds sociaal domein komen de gelden samen die 

gemoeid zijn met de taken die van het Rijk naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Het gaat om 

10,3 miljard euro voor Jeugwet, Participatiewet en Wmo2015 tezamen. Door de gemeenten moeten 

deze gelden binnen het sociaal domein integraal, maar wel naar eigen inzicht worden ingezet. De 

beleidsvrijheid die gemeenten krijgen maakt het mogelijk maatwerk te leveren aan hun burgers. 

In het Gemeentefonds wordt zoveel mogelijk gestreefd naar gebruikmaking van een objectief 

verdeelmodel, een normeringssystematiek waarbij de netto gecorrigeerde rijksuitgaven bepalend 

zijn voor het accres/decres van het fonds (samen trap op en trap af). Dit model gaat uit van landelijke 

gemiddelden. Voor nieuwe onderdelen zoals het deelfonds sociaal domein wordt een 

overgangsregime in acht genomen. Uiteindelijk wordt zo’n deelfonds opgeheven en overgeheveld 

naar de algemene uitkering (eventueel aangevuld met een decentralisatie-uitkering). Dit gebeurt 

voor het deelfonds sociaal domein per 1 januari 2018. Vanaf dat moment is het van groot belang om 

de specifieke eigenschappen van de regio te kunnen afzetten tegen de landelijke gemiddelden 

(vanwege tweede orde effecten). 

Het gemeentelijk aandeel voor de Wmo2015 en jeugd in 2015 is op basis van de historische situatie 

bepaald. Deze informatie is opgenomen in de circulaire. Voor participatie wordt vanaf het begin van 

het deelfonds begonnen met een objectief verdeelmodel. 

b. De zorgvraag 

Bij het opdelen van het gemeentelijk budget in deelbudgetten voor de uitvoeringsorganisatie, nieuw 

aanbod/nieuwe aanbieders en bestaande aanbieders wordt gebruik gemaakt van twee bronnen. 

I de door Vektis verstrekte omzetgegevens over de jaren 2012 (PGB) en 2013 (ZIN) 
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II  de uitvraag van gegevens bij bestaande marktpartijen/aanbieders over de jaren 2012 en 2013 

Ad I 

Resultaat van de omzetgegevens van Vektis ligt op gemeentelijk niveau. Het betreft alleen het AWBZ 

deel dat naar de Wmo overkomt. Door het aan te vullen met de eerder gedane uitvraag jeugd kan de 

confrontatie met het budget conform meicirculaire 2014 worden gemaakt. Dit geeft een eerste grove 

indicatie van de mogelijkheden in 2015. 

Ad II 

Met behulp van de uitvraag gegevens kan de informatie per gemeente verbijzonderd worden naar 

aanbiederniveau. Dit heeft enkele voordelen: de gegevens komen uit eerste hand, de verschillen met 

Vektis kunnen worden afgeleid en geanalyseerd, een deel van de gegevens verschaft inzicht voor het 

verder vormgeven van de contracten 2015. Met name op het gebied van tariefstelling. 

In de collegenota’s eind juni 2014 wordt sowieso uitgegaan van de gegevens onder I. Pas bij 

voldoende zekerheid dat de gegevens onder II juist en volledig zijn, zal het college worden gevraagd 

een besluit te nemen op grond van die gegevens. 

B Afspraken met betrekking tot de realisatie 

Zonder vooruit te lopen op de uitkomsten van de pre-ontwikkeltafel van 11 juni 2014 is een aantal 

thema’s met betrekking tot de realisatie te noemen, die als kader dienen voor de te sluiten 

contracten. 

- Inzet Rijkskortingen over de verschillende AWBZ onderdelen (zoals beschermd wonen) 

- Bekostiging uitvoeringsorganisatie 

- Rol van het pgb (zie bijlage 2) 

- Tariefstelling, opslagen/afslagen en kostprijzen (met specifieke aandacht voor huisvesting) 

- Budgetteren bestaande ZIN aanbieders (overloop 2014-2015 en nieuwe vraag in 2015) 

- Budgetteren bestaande ZIN/PGB aanbieders (aandeel PGB) 

- Budgetteren van nieuwe toetreders (bestaande onderaannemers/ PGB aanbieders) 

- Wijze van factureren (reeds besproken in eerste pre-ontwikkeltafel) 

 

Proces periode juli – oktober 2014 

Nadat de colleges een besluit hebben genomen over de basisomzet 2015, gaan partijen verder met 

de onderhandeling. Dit moet uiterlijk 1 oktober 2014 hebben geleid tot contracten met de 

individuele partijen/aanbieders. 
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BIJLAGE 1 

Kort verslag van de eerste pre-ontwikkeltafel d.d. 23 mei 2014 

De eerste pre-ontwikkeltafel van 23 mei jl. te Meerssen is een eerste verkenning geweest voor 

gemeenten en aanbieders om te komen tot afspraken over basisomzet 2015. De navolgende punten 

ten aanzien van de basisomzet zijn aldaar gedeeld. 

Gemeentelijk kader: 

collegenota van de gemeenten Maastricht-Heuvelland d.d. 14 februari 2014 

Infrastructuur: 

Uitgangspunt voor het jaar 2015 is om de bestaande infrastructuur in stand te houden. Nadrukkelijk 

is bevestigd dat de gemeenten de infrastructuur op geen enkele wijze zullen financieren. Onder 

infrastructuur wordt verstaan 

De gemeente Maastricht doet de financiële afhandeling zelf. De vijf heuvelland gemeenten hebben/ 

organiseren een gezamenlijke back-office. Opgemerkt wordt dat, zolang de financiële afhandeling 

gestandaardiseerd is, dit voor de instellingen/ dienstverleners geen problemen oplevert. Echter, 

hoewel het financiële proces (inclusief verantwoording) gestandaardiseerd is, zijn er toch nog 

verbeteringen mogelijk. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de wijze van financiële afhandeling enkel 

voor Maastricht en de vijf Heuvellandgemeenten geldt en dat voor jeugdzorg de Zuid-Limburgse 

schaal is gezocht. Voor de domeinen Wmo en participatie wordt geopperd om een vergelijkbare 

overeenstemming te bereiken met de subregio’s Sittard-Geleen en Parkstad Limburg. 

Ten aanzien van betalingen wordt opgemerkt dat er nu nog wordt uitgegaan van bevoorschotting, 

terwijl in het nieuwe systeem de klanten een factuur achteraf dienen te voldoen. Dit heeft 

consequenties voor de liquiditeitspositie van de dienstverleners en behoeft aldus aandacht.  

Een pleidooi wordt ook gedaan voor een integraal tarief, waarin alle kosten zijn verwerkt. Na 

discussie wordt geconcludeerd dat zulk een integraal tarief mogelijk is, maar dat er sprake is van 

verschillende producten. Immers, er is een onderscheid tussen individuele begeleiding en 

groepsbegeleiding en individuele klanten zouden geen profijt mogen hebben van het feit dat zij geen 

huisvestingskosten hebben. 

Over de huisvestingskosten wordt het volgende gedeeld. De vraag is hoe omgegaan wordt met 

afschrijvingen, hypotheekrenten van nieuwe gebouwen, de bestaande normatieve 

huisvestingscomponent, etc. Geconcludeerd wordt dat het hier om eventuele frictiekosten gaat, die 

door de dienstverleners - en niet door de gemeenten - gedragen dienen te worden. 

Over de tariefbandbreedte wordt gemeld dat dit in Breda reeds is afgesproken. Vraag is hoe haalbaar 

het is om dit tussen partijen al voor 2015 in te voeren. 

Aanbieders geven aan liever te verantwoorden op basis van volume-afspraken, terwijl gemeenten 

juist liever prijsafspraken maken. Dit wijst erop dat aanbieders en gemeenten elkaar dan wellicht op 

budgetniveau zullen ontmoeten. Mogelijke beïnvloeding van het budget is het niet indexeren van de 

prijzen. 
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Ten slotte wordt ook gesproken hoe men in de nieuwe situatie dient om te gaan met prijsopslag. 

Prikkels worden nu reeds gegeven voor een laag ziekteverzuim, opleiden van pupillen en certificaten. 

De bedoeling is dat in de nieuwe situatie zelfde doelen worden nagestreefd. Discussie ontstaat of dit 

in het kader van de PGB of op basis van zorg in natura dient plaats te vinden. Hier dient nog nader 

over gesproken te worden. Wel is al vanuit Jeugd aangegeven dat beleid met betrekking tot de 

toekenning van PGB in de gemeentelijke verordeningen wordt meegenomen. 
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BIJLAGE 2 

Verkenning van het thema ZIN versus PGB 

Een eerste grove inschatting van de verdeling van de ZIN versus PGB gefinancierde AWBZ/Wmo 

taken komt neer op de verhouding 60:40 (bron: Vektis 2012). Bij Jeugd liggen beide verder uiteen. 

Zonder verdere bedoelingen kan worden geconcludeerd dat er enorme verschuivingen kunnen gaan 

optreden. Om te voorkomen dat eventuele verschuivingen een fors inbreuk op het beperkte budget 

veroorzaken, is reden genoeg om specifiek stil te staan bij onderstaande aandachtspunten aan zowel 

aanbod- als vraagkant. 

Aanbodkant 

- Kwaliteitcriteria nodig om nieuwe ZIN aanbieders te laten toetreden 

- Gemeentelijke rol voor kwaliteitbewaking (voorbeeld van een oplossingsrichting: publiceren 

beoordelingen van aanbieders door cliënten) (vergelijkbaar met Zoover voor vakanties) 

- Meer toetreders, grotere beheersverantwoordelijkheid bij gemeenten, stijging 

uitvoeringskosten 

- Tariefstelling voor nieuwe toetreders ZIN-markt versus tarieven in bestaande ZIN-markt 

- Tariefstelling PGB-markt 

- Budgettering nieuwe toetreders/ verevening binnen totale ZIN-markt 

 

Vraagkant 

- Beoordelingscriteria nodig om cliënten te beschermen alvorens met PGB de markt op te gaan 

(kaf van het koren kunnen scheiden) 

- Rol van de Sociale Verzekeringsbank 

 

Vooruitlopend op de indeling van de transitietafels wordt voorgesteld om een separate transitietafel 

voor de ZIN-PGB problematiek in te richten. 

 

 

 

 


