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Verslag pre-ontwikkeltafel (POT) Valkenburg d.d. 3 juli 2014 

 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Jan Maarten Nuijens Envida 
 Guido Biesmans   Envida (later) 
 Paul Schefman  Levanto 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 Leonne van Santbrink Mondriaan 
 Math Moens  Mosae Groep 
 Arnold Wijngaarden  Radar 
 Ton Weijs   Radar 
 Nicky Linskens  Sevagram 
 Belinda Linssen  Sevagram 
 Niels Reinders  Somnium Begeleiding 
 Marco Keulen   Talent 
 Stijn van Geleuken  Virenze 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Tanja Bytchkova  Wmo / gemeente Eijsden-Margraten 
 Bart Mennens  Programmadirecteur / gemeente Valkenburg a/d Geul 
 Benigna Deiana-Maes Beleid & Projecten gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem 
 Jeroen Hoenderkamp Projectleider Sociaal Domein / Maastricht & Heuvelland 
 Marie-José Smeets  coördinator financiën / Maastricht & Heuvelland 
 Ids Bierma   juridisch adviseur 
 Florence van der Heijden schrijver 
 Yvonne Sinsel  notulist 
 
 Projectleiding inkoop 
 Roel Kramer  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Marcel Simons  Maastricht & Heuvelland 
 
Afgemeld: Danny Meerten  Senior beleidsadviseur / gemeente Maastricht 
 Bianca Vaessen  Jeugd / gemeente Maastricht 

  
 
 

 
1. Opening 14.00 uur 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze derde pre-ontwikkeltafel. De voorzitter stelt 
vast dat ook een aantal nieuwe ontwikkelmensen aanwezig zijn. Hij zal zodadelijk een 
voorstelrondje maken. Vandaag staat met name het thema basisomzet op de agenda. 
De voorzitter hoort graag van de aanwezigen hoe zij over de communicatie en over het 
procesverloop denken. De voorzitter stelt vast dat de communicatie de afgelopen weken sterk is 
verbeterd. 
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat punt 3 van de agenda van vandaag het belangrijkste 
onderwerp is. Na de bespreking van punt 3 wil de voorzitter graag een korte pauze inlassen en 
vervolgens wil de voorzitter graag vooruitkijken naar de ontwikkeltafels die na de zomer 
plaatsvinden. Het doel is om uiterlijk om 17.00 uur de vergadering te sluiten. Verder meldt de 
voorzitter dat de vergadering door mevrouw Sinsel wordt opgenomen in verband met de 
uitwerking van de notulen. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

2. Terugblik (o.a. samenwerkingsovereenkomst) 
 De voorzitter vraagt de aanwezigen naar hun beeld over het proces. Tijdens de vorige 

bijeenkomst is namelijk geconstateerd dat de druk hoog is en dat informatie laat werd aangereikt. 
De voorzitter vraagt naar de ervaringen van de afgelopen weken. 
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De heer Van Geleuken en de heer Vliegen vinden het prettig dat de stukken nu tijdig zijn 
ontvangen. 
 
De voorzitter vraagt of ook de stukken over de samenwerkingsovereenkomst en de collegenota 
op tijd zijn ontvangen. Is de drempel om te reageren hoog? 
 
Vanuit de zaal wordt op de eerste vraag bevestigend gereageerd. 
 
De heer Moens geeft aan dat mensen niet altijd een reactie ontvangen. 
De heer Simons legt uit dat korte vragen meteen worden beantwoord. Eventueel worden ook 
nog zaken met juristen besproken. Spreker krijgt ook reacties rechtstreeks via de mail en niet 
publiekelijk via de site. Dat is lastig. Spreker wil graag met de aanwezigen afspreken dat alles via 
de site loopt zodat alles publiekelijk is. Daarmee kan iedereen alle vragen en antwoorden inzien. 
 
De heer Bierma wil ook graag een datum toevoegen aan de reacties zodat de chronologie 
duidelijk is. 
De heer Simons zal dit aan de bouwers van de website vragen. Deze afspraak kan worden 
gemaakt. 
 
De heer Moens vraagt uitleg over de niet-beantwoorde vragen. 
De heer Simons antwoordt dat alle vragen bij voorkeur via de site worden beantwoord, zodat 
men dit kan terugkoppelen. De opmerkingen zijn dus ofwel via de site ofwel via de mail 
beantwoord, behalve de mail van Sevagram. 
 
De heer Schefman vraagt alle mails ook op de site te publiceren. 
De heer Simons moet daarvoor de schrijvers van de mails om toestemming vragen. 
Toestemming voor LEVANTO mails wordt door de heer Schefman verleend. 
 
De heer Bierma vraagt in dit kader ook de onderwerpen goed te benoemen. Dit vraagt wel om 
enige discipline. Wordt de site hierop nog toegespitst? 
De heer Simons antwoordt bevestigend. Spreker wil alle vragen en antwoorden graag naar de 
ontwikkeltafels opsplitsen. 
De voorzitter vindt belangrijk dat men alles goed kan terugvinden, zeker als straks vier 
ontwikkeltafels parallel lopen. Er wordt ook nog naar een zoekfunctie gekeken. Het onderwerp 
inkoop dijt bijvoorbeeld al heel erg uit. 
De heer Simons geeft aan dat deze vraag al is uitgezet. 
 
De voorzitter vraagt vervolgens aan de heer Bierma om de stand van zaken van de 
samenwerkingsovereenkomst toe te lichten. 
 
Toelichting samenwerkingsovereenkomst 
De heer Bierma geeft aan dat bij de eerste pre-ontwikkeltafel een verkenning is geweest om te 
komen tot een set van afspraken. Bij de tweede pre-ontwikkeltafel lag toen een concept op tafel. 
Dit concept was echter niet uitnodigend voor nieuwe deelnemers door de sterk juridische insteek. 
Het document probeerde namelijk enerzijds de samenwerking tussen de partners te regelen in de 
vorm van virtuele en fysieke ontwikkeltafels en anderzijds in de vorm van tal van inhoudelijke 
afspraken die zich eigenlijk niet met een basisovereenkomst/convenant verdragen. 
Spreker heeft toen de suggestie gedaan om een tussenstap te maken in de vorm van 
aanvullende randvoorwaarden. Spreker heeft daarop samen met mevrouw Van der Heijden een 
nieuw concept gemaakt dat op 26 juni 2014 op de site is gezet met het verzoek om te reageren. 
Daarbij is ook een toelichting gemaakt om te voorkomen dat de artikels niet goed worden 
begrepen en om allerlei vragen te voorkomen. Alle reacties zijn toen in de 
samenwerkingsovereenkomst of in de toelichting verwerkt. Dit is afgelopen woensdag 
gepubliceerd. Dit stuk wordt nu aan de colleges voorgelegd. 
De samenwerkingsovereenkomst staat vandaag ter kennisneming op agenda. De bedoeling is 
niet om een inhoudelijke discussie hierover te voeren, tenzij men ernstige fouten heeft ontdekt. 
Deze samenwerkingsovereenkomst zal nu door de colleges worden vastgesteld en daarna weer 
op de site geplaatst. De zorgaanbieders kunnen deze vervolgens ondertekenen en digitaal 
toesturen. Daarna kan men komen tot de dienstverleningsovereenkomsten. Spreker heeft in het 
stuk de meest belangrijke veranderingen die zijn doorgevoerd, geaccentueerd. 
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Bij de overwegingen onder h wordt nadrukkelijk benadrukt dat de aanvullende voorwaarden door 
de gemeente worden vastgesteld. De besturen stellen die aanvullende voorwaarden vast en 
worden als partij toegevoegd. Het kan per onderwerp verschillen of hoor en wederhoor dan wel 
consensus wordt toegepast. 
Ook wordt benadrukt dat de Participatiewet onderdeel kan uitmaken van de overeenkomst. 
Verder zijn op verzoek de definities toegevoegd. 
Bij punt 1.7 wordt vervolgens benadrukt dat de besluitvorming bij de gemeente ligt. Een andere 
belangrijke toevoeging is dat vanuit de bestuurders is aangegeven dat de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in de 
samenwerkingsovereenkomst moet worden opgenomen evenals het beginsel van goed 
werkgeverschap. Dat zijn politiek getinte overwegingen. 
Verder zijn de vragen in de toelichting ook nog aangescherpt. Spreker deelt mee dat dit de 
belangrijkste wijzigingen zijn. 
 
De voorzitter vindt dat de heer Bierma dit goed heeft gedaan. De voorzitter vraagt aan de 
aanwezigen of er over de voorliggende samenwerkingsovereenkomst nog opmerkingen zijn. 
 
De heer Moens vraagt waarom de relatie met de Participatiewet wel en het convenant met de 
zorgverzekeraars niet is opgenomen. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de Participatiewet 
en niet voor het convenant. De term toegang staat echter wel in de overeenkomst en de term 
sociale teams ook. Een verwijzing naar het convenant had echter prima gekund. Het convenant 
met de zorgverzekeraars is bij vier van de zes zorgaanbieders preferent. 
De heer Bierma merkt op dat ook overwogen kan worden dat dit in de 
dienstverleningsovereenkomsten wordt opgenomen. 
 
De voorzitter dankt de heer Bierma voor zijn bijdrage en vraagt of er nog opmerkingen zijn over 
de collegenota transitiearrangement Zuid-Limburg. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de collegenota op de site staat. Deze nota komt niet op 
basis van consensus tussen de gemeente en de zorgaanbieders tot stand. De versie die op de 
site staat, wordt inhoudelijk aangeleverd voor de collegevergadering van dinsdag aanstaande. 
 
De heer Schefman vraagt of men nog input kan leveren. Nu worden immers appels en peren met 
elkaar vergeleken. Voor beschermd wonen gelden bijvoorbeeld andere regels. In de bijlage van 
de brief van de staatssecretaris over de langdurige zorg is ook afgesproken dat voor het grootste 
gedeelte van de Wmo een garantie wordt gegeven. Verder merkt spreker ten aanzien van de 
centrumrol van de gemeente Maastricht op dat de Westelijke Mijnstreek niet is geconsulteerd. 
Bovendien is er ook nog een discussie gaande over welke producten in de Wmo en welke in de 
Wet langdurige zorg (Wlz) moeten worden geplaatst. Spreker vraagt zich af of het verstandig is 
om deze producten naast elkaar te zetten alsof deze vergelijkbaar zijn. Dat zal onvermijdelijk tot 
complicaties leiden. Bovendien liggen er ook afspraken met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Dit betreft immers een behoorlijk kwetsbare en risicovolle populatie. Spreker 
wil dit graag vastgelegd hebben en meegeven aan de colleges. 
 
Mevrouw Van Santbrink merkt op dat dit ook geldt voor de jeugd-GGZ. Ambulante aanbieders 
kennen een andere dynamiek. Bovendien zijn afspraken over de klinische componenten gemaakt 
die echt gescheiden moeten worden. 
Mevrouw Smeets vraagt meer uitleg over deze afspraken. 
De heer Schefman voegt toe dat dit ook in de bijlage van de staatssecretaris is vertaald. 
De voorzitter antwoordt: "Waarvan akte." 
 
De heer Schefman wil graag aan dit onderwerp aandacht besteden. 
In antwoord op de vraag over de centrumrol legt de heer Hoenderkamp uit dat het budget voor 
de maatschappelijke opvang dat bij de gemeente Maastricht binnenkomt, naar rato naar de 
Westelijke Mijnstreek wordt doorgezet. De Westelijke Mijnstreek stelt daarbij haar eigen kaders. 
Het overgangsrecht van vijf jaar en het recht van de cliënt worden uiteraard gerespecteerd. 
Geprobeerd is om de definities zo zuiver mogelijk te houden. Verder kent spreker de rijkskorting 
op beschermd wonen niet. De landelijke afspraken gelden natuurlijk. 
De heer Schefman stelt het op prijs als dit wordt meegenomen. 
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Aldus wordt afgesproken. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere opmerkingen zijn. 
 
De heer Nuijens wil graag de oproep van de heer Schefman ondersteunen. Dit land komt in een 
vreemde situatie terecht nu een overeenkomst wordt gesloten tussen partijen waarmee goede 
sier wordt gemaakt, terwijl in de uitwerking de bezuinigingen bijna worden verdubbeld. Spreker 
vindt dit steeds moeilijker uit te leggen aan de cliënten en aan derden waaronder de 
medewerkers. Spreker vraagt zich af of het overgangsrecht wel onverkort gehandhaafd kan 
blijven. Spreker wil hiervan graag de bewijslast zien. De heer Nuijens kan dit niet uit de grove 
procenten opmaken. Spreker vraagt om een nadere verkenning, los van de discussie over de 
basisomzet 2015. 
 
Mevrouw Linskens heeft ook contact gezocht met Actiz. Buiten het deel van het sociale domein 
wordt ook nog geld aan uitvoeringskosten besteed. Hoe kan het dat hierop wordt gekort? 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat de gemeente inderdaad voor jeugd en de Wmo extra geld 
krijgt. Het bedrag is opgebouwd uit vervallende kosten bij het CIZ. Dit bedrag is echter heel laag. 
Het is echt een bizar laag bedrag voor de uitvoeringskosten. Als de staatsecretaris aangeeft dat 
de korting 25% is, zal de maximale korting groter zijn. Er zijn dus geen extra middelen voor 
uitvoeringskosten. Nu is een voorlopige inschatting gemaakt en zijn de uitvoeringskosten op 5% 
geschat. Maar dat zal niet voldoende zijn. Daarom houdt men een risicobuffer aan van 3%. 
Spreker begrijpt echter ook wat de heer Nuijens zegt. De percentages komen bovenop de 
rijkskortingen. Dit moet in de ontwikkeltafel worden verkend. 
 
De heer Schefman geeft aan dat Levanto dit op het terrein van beschermd wonen concreet heeft 
gemaakt. Cz heeft slechts een beleidsmedewerker (kosten incl ICT ca 1 ton) voor uitvoering van 
beschermd wonen in de regio's Limburg, Brabant en Zeeland. Maastricht claimt 8% d.w.z. 2,4 
miljoen voor uitvoering beschermd wonen. 
De heer Vliegen voegt toe dat het aantal handelingen bij beschermd wonen ook nog relatief 
gering is. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat de ontwikkeltafels er zijn om naar de uitvoeringskosten te 
kijken. Daarbij worden de oude kokers wel uit het zicht gehouden. De komende maanden zal 
men naar uitvoeringskosten kijken. De wethouders willen deze kosten echter niet extra groot 
maken. 
De heer Schefman merkt op dat het om de verhoudingen gaat. 
De heer Nuijens voegt toe dat in het basisdocument een grote mate van transparantie van de 
zorgaanbieders wordt gevraagd. Spreker vraagt dezelfde transparantie ook van de gemeenten in 
het kader van de overheadkosten. In het huidige systeem wordt de ruimte voor risico-opvang in 
de loop van het jaar weer aan dienstverlening uitgegeven. Kan deze lijn ook in de toekomst 
worden gevolgd? 
De heer Vliegen vraagt inzicht in het budget. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat in ieder geval geldt dat de middelen voor het sociale 
domein ook aan het sociale domein worden uitgegeven. Spreker weet echter niet hoe met de 
jaargrenzen wordt omgegaan. 
Mevrouw Smeets voegt toe dat reserveren voor het jaar erna ook mogelijk is. 
De heer Nuijens vraagt of er een verschil is. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat de gemeenteraden dit willen weten. 
 
De voorzitter deelt mee dat in deze collegenota een raming is opgesteld. Als men verder in het 
traject zit, zal blijken of deze raming juist is geweest of niet. De doelstelling was om een indicatie 
ten behoeve van de gemeenten en de zorgaanbieders voor 2015 te geven. Spreker wil nu 
focussen op de raming van de basisomzet. De kunst is om vooral transparant te spreken. Als 
men spreekt over reële percentages voor risico's etc. is men eigenlijk al met 2015 aan de slag. 
Spreker stelt verder vast dat cijfers een eigen leven gaan leiden. Daarom is in de notitie 
geprobeerd om zo veel mogelijk ruimte te bieden. De bedoeling is om een mix van zekerheid te 
geven in een onzekere situatie. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat dit alles zeker geen zekerheid biedt. Geprobeerd wordt om 
bedrijfsmatige vragen van de zorgaanbieders te beantwoorden. Daarnaast moeten de gemeenten 
zelf ook nog heel veel zekerheid krijgen. 
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De voorzitter stelt vast dat het leren alom is. Het is goed dat de opmerkingen in de notulen 
worden verankerd en ook worden gepubliceerd. Dit is ook input voor de ontwikkeltafels na de 
zomer en daarna. 
Mevrouw Van Santbrink puzzelt nog over de AWBZ die naar de Wmo gaat en over de 
jeugdzorg. Het eerste gedeelte betreft wat de zes gemeenten met de jeugdzorg gaan doen. Maar 
men heeft ook te maken met wat de andere twaalf gemeenten daarvan vinden. Dit maakt de 
discussie heel verwarrend. Spreekster geeft aan dat dit probleem in alle stukken terugkomt. Het 
klinische gedeelte is immers anders dan het ambulante gedeelte. Spreekster vraagt in de stukken 
duidelijk te benoemen waarover het gaat en wat de draagwijdte is. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat het traject tot nu toe wel met de achttien gemeenten is gevoerd. 
Spreekster vindt dit ook heel ingewikkeld. Wat tot nu toe geldt voor de zes gemeenten, wordt 
daarna naar de andere twaalf gemeenten uitgebreid. 
 

3. Basisomzet 2015 (zie bijlage A) 
De voorzitter geeft aan dat de doelstelling is om na de zomer tot 
dienstverleningsovereenkomsten te komen waarmee men in 2015 aan de slag kan gaan. De heer 
Simons heeft in dit kader een discussiestuk uitgewerkt. 
 
Toelichting basisomzet 2015 
De heer Simons geeft aan dat de basisomzet een aantal elementen bevat die raken aan de 
omzet en de productindeling. Binnen de omzet heeft men te maken met het aantal cliënten, 
zorgplannen en tarieven. Daarom moet men niet alleen naar de omzet als totaalbudget kijken, 
maar ook bekijken hoe deze tot stand komt. Dit kan men pas in 2015 leren. Nu moet men 
bekijken hoe klikmomenten ingepast kunnen worden. Daarnaast moet men ook naar de 
budgettering kijken. Spreker heeft dit discussiestuk opgesteld en hij stelt voor om de volgende vijf 
punten langs te lopen: 

 productindeling 2015; 

 kosten: op basis van het KPMG-rapport, Vektis 2013 en uitvraag; 

 omzet: op basis van aantal cliënten, zorgplannen en uitvraag; 

 tussentijdse verantwoording; 

 budgettering en nacalculatie. 
Spreker vraagt aan de aanwezigen of deze indeling de lading dekt. 
 
De heer Schefman wil graag een onderscheid maken tussen transitie en transformatie. 
De heer Simons antwoordt dat dit vooral in het overgangsrecht een specifieke plek moet hebben. 
Transitie en transformatie lopen ook in elkaar over naar 2016 en verder. Tussentijds wordt een 
doorkijk naar de transformatie gemaakt. 
 
De heer Moens ziet bij transitie en transformatie veel aspecten terug. Dit alles moet echter wel 
op 1 oktober 2014 worden geregeld. Spreker stelt daarom voor om het ambitieniveau terug te 
schroeven. 
De heer Simons deelt deze opvatting. 
 
De voorzitter voegt toe dat de ontwikkeltafel prijs/prestatie bijvoorbeeld niet ophoudt. Deze 
ontwikkeltafel wordt na de zomer in gang gezet, maar loopt daarna door. Per thema en per 
ontwikkeltafel wordt afzonderlijk bezien in hoeverre nog ontwikkelpotentieel aanwezig is. Zolang 
dat potentieel aanwezig is, zal de ontwikkeltafel voortduren. 
Spreker vindt goed om te constateren dat de opzet van de heer Simons een goede lijn is om te 
volgen. 
De heer Schefman vindt dit zeker het geval voor 2015. 
 

3.a Productindeling 2015 
De heer Simons geeft vervolgens aan dat er twee mogelijkheden zijn; enerzijds vooral 
vasthouden aan een bepaalde manier van administratie of anderzijds deze geheel loslaten en 
kiezen voor een andere indeling. Spreker stelt in het stuk voor om de klassenindeling van 
producten in te dikken en de gelaagdheid daarbinnen los te laten om te komen tot meer vrijheid 
voor de aanbieders. Spreker wil graag weten waar dit per se niet mogelijk is en wil daarbij een 
onderscheid maken tussen lichte en zware trajecten. 
De voorzitter vraagt of het bij de productindeling verstandig is om de bestaande indeling in 2015 
te handhaven. 
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De heer Van Geleuken ziet dit graag anders. Spreker pleit ervoor een deel van het budget te 
gebruiken voor dienstverlening aan anderen, consultatie en inbedding. 
De heer Wijngaarden wil graag een switch maken. Spreker proeft de ambitie om de indeling te 
versimpelen. De differentiatie van de tarieven is dermate groot dat de vraag rijst of men dit nog 
kan rechtvaardigen. Instellingen met veel zware cliënten worden zo benadeeld. Daarnaast mist 
men de historie. Treedt in 2015 een verandering in de mix op? Dit maakt het gemakkelijk om aan 
te sluiten bij de bestaande systemen. Dat neemt echter niet weg dat de organisaties de cliënten 
met die korting moeten bedienen. Spreker wil dit vooral voor het gesprek gebruiken. 
 
Mevrouw Bytchkova wil het tarief graag gebruiken. 
De heer Wijngaarden wil liever een ander systeem en daarvoor een experiment inzetten. Dat is 
beter dan dat het systeem meteen voor de gehele populatie weg wordt gezet. Als dit goed 
functioneert, kan men het voor alle groepen gefaseerd invoeren. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat het heel interessant kan zijn om bijvoorbeeld bij de 
instellingen naar de historische productenmix te kijken om daarvan een gemiddeld tarief te 
maken. 
De heer Schefman is ook voorstander van een gemiddeld tarief. Anders wordt het zeer 
gecompliceerd. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat de verschillen in zwaarte historisch worden gehonoreerd. 
Als men niet kiest voor het maken van een hoger aggregatieniveau, komt men in de problemen. 
Als de gemeente zelf gaat indiceren, lijkt het ingewikkeld voor de zorgaanbieder om te sturen. 
 
De heer Vliegen merkt op dat bij beschermd wonen heel grote verschillen zitten. 
De heer Nuijens vindt dat de keuze om uit te gaan van producten uitkomt op een 
lumpsumfinanciering van de aanbieders. Spreker is hier zeker niet tegen. Als men de koppeling 
met de klassen loslaat, moet dit namelijk de conclusie zijn. De heer Nuijens stelt voor deze vraag 
te parkeren. 
De heer Van Geleuken ziet dit als een cherrypicking van de aantrekkelijkste klanten. In de 
verantwoording moet men het totaal laten zien. 
Mevrouw Van Santbrink vindt het werken met gemiddelden geschikt voor eenvoudige producten 
maar niet voor complexe zorg. 
 
De heer Simons stelt voor om in een ontwikkeltafel te kijken naar deze gespecialiseerde 
groepen. Dat betekent ook dat men nu sneller overeenstemming kan bereiken. 
De heer Moens kan zich dit goed voorstellen. 
De heer Van Geleuken heeft deze gevoelens bij het gehele stuk. Schoonmaken bij mensen is 
een goed product om aldus te doen, maar de andere producten zijn echter veel gevarieerder. 
 
De heer Schefman vindt wel van belang om de sociale wijkteams in een product te vertalen. 
De heer Van Geleuken vindt dat de gemeenten blij moeten zijn dat de instellingen daarbij gaan 
helpen. Nu hangt hier geen financieel plaatje aan. De samenwerking is heel belangrijk. 
 
De heer Moens vraagt hoe het bestaande productenaanbod wordt vertaald. Spreker stelt voor 
om dit alleen te definiëren als er nieuw aanbod komt. 
De heer Schefman wil ook graag kijken naar de verschuiving van de budgetten. 
De heer Nuijens vindt dit een heel creatief aanbod van de heer Moens. Men kan preventie voor 
de aanbieders inbrengen ten aanzien van de mate waarin men maatschappelijk onderneemt. 
 
De heer Hoenderkamp denkt inderdaad dat een productenlijst met differentiatie goed mogelijk is. 
Detachering zou bijvoorbeeld een gemeentelijke dienst kunnen zijn. In het beleid wordt een 
onderscheid gemaakt tussen maatwerk en algemene voorzieningen. Als het handiger is om niet 
meteen op individuele basis maatregelen te treffen, zou het jammer zijn als men dat niet doet. 
Een deel van het bestaande volume zou dan kunnen passen. Dat laat de aanspraak op het 
budget onverlet. 
De heer Schefman stelt vast dat de verandering dan moet worden verankerd. Anders blijft het in 
het financiële hangen. 
De heer Moens vraagt dit aanbod af te zonderen van het oude budget. Het nieuwe aanbod moet 
langzaam via de ontwikkeltafel uitdijen en het oude aanbod moet geleidelijk uitfaseren. Daarmee 
zal het oude aanbod binnen nu en vier jaar niet meer bestaan. Dat is geleidelijke overgang. Het 
oude budget wordt dus steeds kleiner. 
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De heer Nuijens voegt toe: "Mits effectief." 
 
De voorzitter wil dit ook terugvertalen naar het rendement. Men moet niet de illusie hebben dat 
maatwerkdiensten van nu volledig vervangen kunnen worden. Dit is met name een beweging 
naar een andere manier van preventie en opschalen. 
De voorzitter concludeert dat de productindeling dus nog moet worden aangevuld met de in de 
ontwikkeltafels mee te nemen thema's. In 2015 moet men bekijken of men met de bestaande 
categorieën uit de voeten kan en gaat werken met nieuwe categorieën. De voorzitter vraagt of dit 
juist is. 
De heer Moens wil graag toewerken naar meer gemiddelde populaties en naar specialisme 
kijken. 
 
Mevrouw Van Santbrink vraagt of de DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties) nog worden 
toegevoegd. Spreekster mist de jeugd-GGZ-producten. 
De heer Simons antwoordt bevestigend. 
 

3.b Kosten op basis van KPMG-rapport, Vektis 2013 en uitvraag 
De heer Simons vindt belangrijk dat men over de juiste kosten/kostprijs spreekt. De terminologie 
is heel belangrijk. Hier is een keuze gemaakt die voor duidelijkheid zorgt. De bedoeling is dat 
men begrijpt dat per cliënt maatwerk wordt geleverd. Daarnaast wordt de kostprijs ook door de 
huisvesting bepaald. Dit kan tot een kostprijs leiden die naar een bepaald tarief leidt. Spreker 
bekijkt de kosten dus niet zoals in het KPMG-rapport. Het personeel is ook een zaak van de 
aanbieders. De kostprijs moet dus tegen het tarief worden afgezet en de ruimte die daarin zit. 
Wat gebeurt met alle overige kosten die overblijven en de dekking? Verder is afgesproken dat de 
frictiekosten door de dienstverleners worden gedragen. Spreker vraagt waar dit in het verhaal 
meegenomen moet worden. Is dit des aanbieders? De eerste vraag is of dit logisch is. 
 
De heer Van Geleuken ziet liever een andere weg dan deze weg van de kostprijs. Kostprijzen 
zijn namelijk een zaak van de aanbieders. Deze hebben allen belang erbij om de kostprijs zo laag 
mogelijk te houden. Bovendien zijn de verschillende organisaties ook niet vergelijkbaar. De 
gemeente heeft daarentegen belang bij een goed product tegen een goede prijs. Spreker heeft 
deze opvatting met Mondriaan afgestemd. 
 
De heer Nuijens verkeerde in de veronderstelling dat dit onderwerp aan de orde zou komen 
nadat de organisaties konden adviseren over stap 1. De vraag is of het reëel is om te 
veronderstellen dat de sociale wijkteams de intake gaan verzorgen van bijvoorbeeld een simpele 
vraag over hulp bij het huishouden. Spreker wil hiervoor waarschuwen. 
Bovendien mag de medische term diagnose niet worden gebruikt. Momenteel worden de 
zorgaanbieders door het CIZ gemandateerd voor de indicatiestelling. Spreker pleit ervoor dit 
systeem te handhaven. Het opknippen van de indicatiestelling werkt inefficiënt. Spreker wil dus 
nadrukkelijk de intake door de huidige aanbieders continueren met daarnaast een 
steekproefbeoordeling van de aanbieders. Voldoen de zorgaanbieders niet aan de eisen, dan 
moet men op de blaren zitten. De notitie wekt de indruk dat men dit systeem wil wijzigen. 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat de opzet van een wijkteam per gemeente verschilt. In de 
gemeente Eijsden-Margraten gaat het over het voordeurteam dat een eerste selectie maakt. 
Soms duurt het gesprek maar een kwartiertje. De zorgaanbieder is daarvoor niet gemandateerd. 
Betreft het een ingewikkeld product, dan bekijkt de zorgaanbieder echter welk product van 
toepassing is. 
 
Mevrouw Van Santbrink mist in dezen de rol van de huisarts die verwijst. 
Mevrouw Bytchkova antwoordt dat de huisarts bereid is om de verwijzing te geven als dit met de 
terugkoppeling goed functioneert. Dat biedt een grote ontlasting voor de huisartsen. In de 
gemeente Eijsden-Margraten zoekt men deze binding. 
De heer Weijs vindt de verschillende benamingen van de sociale wijkteams onduidelijk. 
Bovendien zijn de rollen van de teams ook verschillend. Dit schept onduidelijkheid. 
 
De voorzitter geeft aan dat de vraag die voorligt, is of het proces juist is beschreven. Daarnaast 
zijn er verschillende vormen waarlangs de toegang tot stand komt. Het discussiestuk gaat echter 
niet over de toegang. Dit is een onderwerp voor een ontwikkeltafel. Wel is er een link naar de 
uitvoeringskosten. De voorzitter vraagt of deze insteek van het proces zinvol is. 
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De heer Weijs vindt dit een prima hulpmiddel voor intern huishoudelijk gebruik. De vraag is 
echter hoe men dit inbrengt tussen gemeenten en zorgaanbieders. 
Mevrouw Smeets vindt dat het grote verschil, want anders gaat men over tot een gewone 
aanbesteding. 
Mevrouw Van Santbrink heeft geen helder zicht op de verschillende producten. Dezelfde 
producten bij dezelfde aanbieders hebben namelijk dezelfde prijs. Alleen de prijzen van de 
verschillende productgroepen verschillen. 
De heer Hoenderkamp is geen voorstander van een klassieke aanbesteding. In de 
samenwerkingsovereenkomst gaat de zorgaanbieder een contract aan met de gemeente op 
basis van een basistarief. Spreker wil hierop meer grip krijgen. De opmerking van mevrouw Van 
Santbrink strookt niet met wat in de rapporten staat. 
De heer Van Geleuken merkt op dat de DBC-kostprijs voor iedereen geldt. Dat is hetzelfde tarief. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat het voorstel over de kostprijs gaat. 
 
De heer Simons geeft aan dat het de bedoeling is om in de transformatiefase van elkaar te leren 
en dat men probeert te werken naar resultaatgerichtheid. Dit kan alleen als men ook samen naar 
de kostenkant kijkt. Het is niet de bedoeling om de gemeente te laten bepalen hoe de kosten zich 
moeten ontwikkelen. Men wil de daling gebruiken om deze middelen naar het innovatiedeel toe te 
sluizen. Door samenwerking komt men tot een kostenverlaging. 
 
De heer Schefman vindt dat het gehele systeem dan transparant moet worden gemaakt. Iedere 
aanbieder kan de kostprijs transparant maken. Dat kan toch zeker worden gevraagd? Is het 
zinvol om dit een onderdeel van het proces te laten zijn? 
De heer Simons vindt dit een heel terechte opmerking. 
De heer Van Geleuken deelt de opvatting van de heer Schefman. Zo komt men in heel 
ingewikkelde trajecten terecht. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat men betaalt voor een soort arrangement. Men zou willen 
zien dat de prijs autonoom daalt. 
 
De heer Van Geleuken stelt vast dat minder uren goed is voor de cliënt, terwijl de prijs gelijk blijft. 
De heer Vliegen voegt toe dat bestuurders hiermee ook blij zouden zijn als een grotere 
doelgroep voor dezelfde prijs wordt bediend, e.e.a. samenhangend met toenemende zorgvraag 
n.a.v. vergrijzing. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat de gemeenten allerlei verplichtingen hebben. Organisaties 
willen echter graag op het resultaat focussen. 
 
De voorzitter stelt vast dat men in 2015 afwil van PXQ en de inputfinanciering. Het liefst wil men 
naar een outcome-financiering, maar dat is nog een brug te ver. De tussenstap is een 
resultaatfinanciering. Spreker wil het jaar 2015 graag op een gezonde manier insteken. De 
exercitie zit daarin om te bekijken waar de kosten vooral zitten zodat men de efficiency kan 
vergroten. De vraag is of dit al in 2015 in de dienstverleningsovereenkomsten vertaald moet 
worden. 
 
Pauze 15.45 -16.00 uur 
 
De voorzitter heeft tijdens de pauze begrepen dat hij heel erg voorbarig is met de constatering 
dat men in 2015 af wil van PXQ. Niet iedereen deelt deze opvatting. Dit is echter nu geen 
onderwerp van discussie. 
Het kostenpunt is echter wel een onderwerp van discussie. Dat is een stevig thema. Na de zomer 
richten zich vier ontwikkeltafels op de periode 2015. In de ontwikkeltafel prijs/prestatie en de 
ontwikkeltafel DVO wordt dan gepoogd om te komen tot een uitvoerbaar proces voor 2015. Met 
name de ontwikkeltafel prijs/prestatie zal niet ophouden en vooral in de ontwikkeltafel 
prijs/prestatie en de ontwikkeltafel kwaliteit zal de transformatie verder vorm moeten worden 
gegeven. 
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Nu is voor de voorbereiding van de ontwikkeltafel prijs/prestatie en de ontwikkeltafel DVO van 
belang wat daarvan de insteek zou kunnen zijn. De voorzitter vraagt of de heer Simons hierop 
een reactie kan geven. 
 
De heer Simons heeft zich vanuit de ontvangen reacties een beeld gevormd. Spreker stelt voor 
om vandaag niet verder in te gaan op de kostprijs e.d. Spreker stelt voor dit onderwerp mee te 
nemen naar de ontwikkeltafel prijs/prestatie. Daar moet de ontwikkeling van de kostprijzen versus 
het tarief worden bekeken en de vertaling daarvan naar de DVO's zodat inzicht ontstaat over wat 
men samen voor de kanteling kan gebruiken. Dit moet vooral niet gericht zijn op meer 
bureaucratie en het meer vasthouden van administratieve gegevens. Spreker wijst samen met de 
heer Hoenderkamp op het belang van meer pragmatisme. 
 
De heer Schefman vraagt of men daaruit kan constateren dat het zo simpel mogelijk moet en dat 
men aan alle kanten bereid is om naar transparantie over te gaan. 
De heer Simons antwoordt bevestigend. 
De voorzitter voegt toe dat dit ook vanuit de zijde van de gemeenten aan de orde zal zijn. 
De heer Vliegen stelt vast dat als men indikt, men ook aanzienlijk minder kosten zal hebben. 
 
De heer Wijngaarden stelt vast dat de heer Simons zojuist over de kostprijs heeft gesproken. 
Spreker verwijst in dit kader naar de tabel op pagina 3 van bijlage A waarin bij gemeente staat 
"indicatiestelling" en "normering". Dit doet bij spreker de alarmbellen rinkelen. Dit komt over alsof 
de gemeente bij de aanbieder een-op-een de bedrijfsvoering gaat regelen. Spreker pleit ervoor 
om de kostprijs vooral te gebruiken om te benchmarken en eventueel om de best practices in 
beeld te brengen en niet zozeer om binnen zorgorganisaties de in- en output van de 
bedrijfsvoering te bekijken. 
De heer Simons antwoordt dat dit zo zwart-wit is neergezet om te laten zien dat men iets met 
normering kan. Het is niet zo beschreven als de te volgen weg. 
De heer Schefman wil graag de normering beperken tot werken conform Wnt. 
 
De aanwezigen moeten hierom lachen. 
 

3.c Omzet: op basis van aantal cliënten, zorgplannen en tarieven 
De heer Simons licht toe dat men bij de omzet alleen naar het budget zelf kan kijken op basis 
waarvan PXQ tot stand komt. Binnen dit budget heeft men te maken met een bepaalde 
cliëntenstroom die niet zomaar vanwege het transitietraject verandert. Als men daarnaast budget 
wil overhouden voor de uitvoeringsorganisatie en de risicoafdekking met daarnaast een PM-post 
voor nieuw aanbod/nieuwe aanbieders, moet men bij het volume daarmee rekening houden. Bij 
het bedienen van 100% van de cliënten naast een vermindering van het budget is het niet reëel 
om dat zo te doen. 
Nu wordt het idee aan de aanwezigen voorgelegd om aan de cliëntenkant/volumekant iets in te 
bouwen, waardoor het volume naar beneden gaat naarmate men een stuk budget bij de 
aanbieders weghaalt dat bestempeld wordt voor ontwikkeling en innovatie en waarvan in 2015 al 
wordt gezegd dat een percentage gebruikt wordt voor nieuw aanbod/nieuwe aanbieders. 
Voorgesteld wordt dus een gedeelte van het budget voor die beweging te gebruiken. 
Spreker geeft het volgende voorbeeld. Als bij jeugd in het transitiearrangement 7% uitname 
vanuit het historische budget voor nieuw aanbod/nieuwe aanbieders wordt genomen, wordt nu 
voorgesteld om circa 93% van het aantal cliënten te bedienen zodat vanzelf een gedeelte van het 
budget in een andere vorm terugkomt en dit zich daardoor vanzelf tot misschien weer 100% van 
de cliënten aanvult. De dekking voor die cliënten wordt dan ook vanuit het budget geregeld. 
Daarnaast is de volgende algemene vraag ook aan de orde. Wat zijn de goede 
stuurmechanismen voor 2015? 
 
In reactie op de voorzitter geeft de heer Nuijens aan dat hij hiervoor ook graag aandacht wil 
vragen. Spreker is benieuwd naar de reacties. 
 
De heer Moens geeft aan dat het erop lijkt dat het percentage dat voor nieuw aanbod wordt 
bepaald, een aanvullend kortingspercentage wordt op datgene wat men al voor de financiering 
van het huidige cliëntenpotentieel beschikbaar heeft. Spreker vindt dat de berekening als volgt 
zou moeten zijn. Men bedient 100% van de cliënten. Vervolgens wordt een kortingspercentage 
van bijvoorbeeld 19% bepaald. Gedurende het jaar zullen altijd cliënten uitstromen. Deze cliënten 
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worden niet door nieuwe cliënten vervangen die volgens het oude systeem worden behandeld, 
maar vervangen door nieuwe toegang en een nieuwe manier van aanbod. Hierdoor kan men in 
belangrijke mate ruimte creëren voor nieuw aanbod/nieuwe aanbieders. Spreker wil 
waarschuwen voor een nieuw percentage erbovenop. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat de uitname voor innovatie als extra korting tot voor kort 
inderdaad zo is gecommuniceerd. Voor 80% van het budget wil men 100% van het volume 
vasthouden. In die 80% zit ook de innovatie. De heer Simons heeft nu echter aangegeven dat dit 
vreemd is. De middelen van de korting zijn immers verdwenen maar met het budget van 
innovatie worden ook cliënten geholpen. Als men bijvoorbeeld 5% van het budget neemt voor 
nieuw aanbod/nieuwe aanbieders, moet men niet zeggen dat 100% van de doelgroep bediend 
moet worden. Deze innovatiemiddelen moeten echter wel worden gevuld. Dan moet men dus 
zeggen dat men voor 80% van het budget bijvoorbeeld 95% van het volume vasthoudt. 
 
De aanwezigen stemmen in met deze redenering. 
 
De heer Nuijens vindt het in één adem noemen van nieuwe aanbieders/nieuw aanbod verkeerd. 
Dit heeft spreker al eerder aangegeven. Het is prima als een nieuwe aanbieder van elders in 
Zuid-Limburg neerstrijkt. Het is prima dat deze aanbieder dan werk in Zuid-Limburg wordt 
gegund. Maar nieuw aanbod is iets anders. Nieuw aanbod kan men definiëren als een integraal 
onderdeel van de afspraken die met de aanbieders worden gemaakt. Men kan plannen maken 
voor diegene die nieuw aanbod ontwikkelt. Dit geldt voor bestaande en nieuwe aanbieders. Zij 
kunnen concepten ontwikkelen die in de ogen van de gemeente leiden tot nieuw aanbod. Dit is 
een andere manier van denken dan die van het model. Spreker pleit ervoor om toch het huidige 
model met de vele aanbieders dat best goed werkt, zeker voor het jaar 2015 mee te nemen om 
het zo simpel mogelijk te houden. 
De heer Simons beluistert dat de heer Nuijens de inkoopkolom tussen nieuwe aanbieders en 
nieuw aanbod wil opknippen. De nieuwe aanbieders moeten dan in de normale stroom worden 
meegenomen. Daarmee hoeft men alleen over de manier van contracteren afspraken te maken. 
Dat balanceert zich vanzelf uit en men kan zich op nieuw aanbod concentreren. 
Mevrouw Smeets geeft aan dat voor jeugd al zo is afgesproken. 
De heer Biesmans vindt dit ook redelijk. Envida wil graag kennis delen, maar wel iets daarvoor 
terugzien. 
 
De heer Hoenderkamp vraagt zich af of deze laatste stap wel slim is. Kan het niet vormvrijer 
worden gemaakt? 
De heer Simons merkt op dat als men dit wil splitsen, alleen een discussie over nieuw aanbod 
hoeft te worden gevoerd. 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de gemeenten het heel belangrijk vinden dat ook niet-
professionele organisaties aanbod kunnen ontwikkelen. Hiervoor wordt altijd geld afgezonderd. 
De heer Simons antwoordt dat dit ook de vorm van de contracten betreft. Met de 
nulurencontracten wordt het meteen ondervangen als de vraag terugloopt. 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de vrijwilligersinitiatieven niet onder de 
samenwerkingsovereenkomst vallen. 
 
De heer Simons vraagt of er ook een ontwikkeltafel voor nieuw aanbod moet worden ingericht. 
De voorzitter vraagt zich af of men dit zo scherp kan omschrijven. 
De heer Schefman wil wel graag een perspectief schetsen. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat men met 5% schaarste creëert. Waar brengt men die onder? 
Spreekster wil ook graag een perspectief schetsen. 
De voorzitter stelt vast dat nieuw aanbod ook een onderwerp van een ontwikkeltafel kan zijn. 
Een ontwikkeltafel voor innovatie is echter te ingewikkeld. 
De heer Hoenderkamp hoopt ook dat in het andere deel van het budget ruimte is voor 
verandering. 
De voorzitter onderschrijft deze opvatting van de heer Hoenderkamp. 
 
De heer Schefman wil graag zaken schrappen die geen toegevoegde waarde hebben en vraagt 
om te focussen. 
 
De heer Van Geleuken vindt bij PxQ de beïnvloeding van de Q het belangrijkste. Het budget kan 
hoger worden als N groter is. Dat is gevaarlijk. De potentiële vraag is immers heel groot. Spreker 



  Pagina 11 van 14 
 

 

wil daarom ook graag de Q remmen. Het budget is daarbij de beheersingsmogelijkheid. Met 80% 
van het budget moet men echter wel 93% van de cliënten bedienen en geen wachtlijsten 
veroorzaken. Spreker vraagt hiervoor aandacht. Spreker wil dit het liefst samen met de 
aanbieders in de regio oppakken. Als men alleen de P beïnvloedt, wordt het eindeloos. De 
aanbieders moeten met het budget worden geremd. 
De heer Wijngaarden vindt dat men een duidelijk onderscheid moet maken tussen de bestaande 
populatie per 31-12-2014 en nieuwe cliënten. De overstappers moeten op basis van een 
klikmoment tussen de zorgaanbieders onderling worden verrekend om het aanjagen van de Q te 
voorkomen. 
De heer Vliegen vindt dat als 5% wordt gereserveerd, de gemeente moet afstappen van het 
ophogen van de N want die 5% kan niet meer bij de zorgaanbieders worden ingezet. 
De heer Wijngaarden vraagt dit goed te monitoren. 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de gemeente bij de toegangsfunctie enigszins kan sturen 
op de N. Het zou heel vervelend zijn als dit een prikkel is om de N op te jagen en als het 
mechanisme van de afgelopen twintig jaar zo blijft bestaan. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat de explosie van de kosten van de ouderen juist door het 
claimgedrag wordt veroorzaakt. Als de aanbieder zelf kan indiceren kan men het budget goed 
inschatten. 
De heer Hoenderkamp geeft aan dat voor kleine aanbieders andere regels moeten gelden. Men 
wil immers dat cliënten kunnen kiezen. 
De heer Schefman vraagt of er een groot verschil bestaat tussen honderd kleine aanbieders of 
vier grote aanbieders. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat het voor kleine aanbieders een onmogelijke opgave is om 
van twintig naar vijftig cliënten te groeien. 
 
De heer Van Geleuken is voorstander van een soort van kwaliteitsmeting. Daarmee kan men in 
de loop van de jaren sturen. In het jaar zelf kan men het echter beter aan de aanbieders zelf 
overlaten. 
Mevrouw Bytchkova geeft aan dat er nog iets tussen variant A en B zit. Spreekster ziet veel 
situaties waarbij combinaties van producten moeten worden gemaakt. Men moet echter ergens 
een voordeur creëren. 
De heer Van Geleuken stelt voor om de zorgaanbieders bij de multi-problemcliënten die veel 
geld kosten, bij de zorgteams te betrekken. 
 
De heer Simons concludeert dat het een goed voorstel van de heer Nuijens is om bij de 
aanbieders ook een deel van de indicatiestelling te laten liggen zodat er minder bemoeienis is. 
De voorzitter wil zich nu beperken tot het benoemen van een bepaald percentage voor de 
toegang. In de ontwikkeltafel prijs/prestatie wordt dit opgepakt. 
 
De heer Vliegen stelt voor om tentatief een gedeelte uit te geven en de ruimte te gebruiken voor 
het extra bedienen van klanten. 
 

3.d Tussentijdse verantwoording 
De heer Simons deelt mee dat de discussie van de eerste drie punten van de agenda aanhaakt 
bij de tussentijdse verantwoording en bij de budgettering en nacalculatie (3e). Hiervoor gaat men 
specifiek met de aanbieders aan tafel. Wordt dit gedeeld? 
 
De heer Wijngaarden deelt mee dat in de huidige situatie op maandag de verantwoording bij het 
zorgkantoor wordt ingeleverd. Spreker ziet graag dat bij de verantwoording het gesprek 
plaatsvindt met de aanbieders over de cijfers en de ontwikkeling daarin en dat het dus niet alleen 
een sec uitwisselen van gegevens is. De heer Wijngaarden wil in deze gesprekken graag 
afspraken maken. 
De heer Vliegen deelt deze opvatting van de heer Wijngaarden. 
Mevrouw Linssen vindt dat het "en-en" is. 
 
De voorzitter vraagt of men een vermindering van de parameters voor ogen heeft. 
De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. 
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Mevrouw Linssen deelt mee dat men nu gebruikmaakt van berichten met daarin de 
basisgegevens. Daarnaast moet men een keer in de zoveel tijd het gesprek aangaan. De 
basisgegevens moeten soepel op een klinische manier over en weer gaan. 
 
De heer Simons merkt op dat als men het gesprek aangaat, dit tot innovatie zal leiden. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat het de vraag is wat men vanuit de berichtenstroom wil weten. 
De heer Wijngaarden pleit juist daarom ook voor het gesprek. De conclusies kunnen namelijk tot 
innovatie leiden. 
De heer Hoenderkamp stelt vast dat de zorgaanbieders dus ook graag over andere dingen 
willen spreken. 
De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. Wat is bijvoorbeeld de output voor de burger? 
De heer Vliegen merkt op dat de gesprekken nu vooral gaan over cliënt X die 1,5 uur te veel 
heeft ontvangen. 
 
De heer Simons vraagt in hoeverre het noodzakelijk is dat dit in een ontwikkeltafel moet worden 
gedeeld. 
De heer Wijngaarden stelt vast dat veel takken van sport aan tafel zitten. Dit moet uiteindelijk bij 
elkaar worden gebracht en gezamenlijk worden verkend. 
 
De heer Simons vraagt of de zorgaanbieders periodiek de uitkomsten willen bekijken. 
De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend; dit om te komen tot een soort van ontschotting. 
De heer Van Geleuken merkt op dat sommige gegevens moeilijk uitgeleverd kunnen worden. 
Het zou goed zijn als zaken op elkaar worden afgestemd. 
 
De heer Simons stelt voor om na 1 oktober 2014 een ontwikkeltafel tussentijdse verantwoording 
in te richten waar in 2015 van elkaar geleerd kan worden. 
De heer Vliegen vraagt de resultaten naar de andere gemeenten terug te koppelen. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Simons stelt vast dat dit punt hiermee is afgehandeld. 
 
Mevrouw Van Santbrink vraagt of het punt van de kostprijs nu van tafel is. 
De heer Simons antwoordt dat in de ontwikkeltafel prijs/prestatie wordt bekeken of de kostprijs 
een goed middel is. 
 

3.e Budgettering en nacalculatie 
De heer Simons geeft aan dat de budgettering voor de overloop van 2014 naar 2015 goed moet 
zijn geregeld. Alle zorgaanbieders werken bij de nieuwe cliënten met nulurencontracten zodat de 
overgang gemakkelijk verloopt. Op basis van nacalculatie wordt het werkelijke budget dan 
achteraf vastgesteld en verrekend middels de voorschotten in het nieuwe jaar. Dan kan men op 
een zinnig moment goed bekijken hoe 2015 verloopt. 
 
Mevrouw Van Santbrink vraagt of de bevoorschotting op 1/12 per maand gebeurt. 
De heer Simons antwoordt bevestigend. 
De heer Van Geleuken vindt dit fijn. 
De heer Hoenderkamp voegt toe dat nog bekeken moet worden of de afrekening in de twaalfde 
of in de dertiende maand moet gebeuren. 
Mevrouw Bytchkova stelt vast dat de bevoorschotting dus vooraf geschiedt zodat de 
zorgaanbieder geld heeft. 
 
Mevrouw Van Santbrink heeft nog een andere vraag. Mondriaan heeft een bepaalde afspraak 
met de verzekeraar over het schadejaar. Gaat men ook met deze afspraak werken? 
De heer Simons begrijpt deze vraag en zal dit meenemen. 
 
Mevrouw Van Santbrink vraagt wat er gebeurt met de DBC's die in 2014 zijn geopend. Dat is 
een financieel probleem. Het budget komt namelijk bovenop het schadejaar van 2015. 
De heer Simons antwoordt dat daar waar sprake is van een overgang, wordt meegegeven dat 
een bepaalde berekening wordt gemaakt over wat met het extra budget gaat gebeuren. 
 
Mevrouw Linskens vraagt of de bevoorschotting niet geldt voor de nulurencontracten. 
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De heer Simons antwoordt dat de bevoorschotting in principe wel geldt voor de 
nulurencontracten. 
 

3.f Conclusies ten behoeve van basisomzet 
De voorzitter vraagt of er nog meer vragen zijn. 
 
De heer Weijs heeft nog een vraag over het proces na de vakantieperiode. Wanneer bestaat 
meer zicht op hoe men verdergaat? 
De heer Simons antwoordt dat men nu bezig is met de organisatie van de vier ontwikkeltafels. 
Voor half juli moet voor alle partijen per ontwikkeltafel een discussiestuk op tafel liggen dat de 
zorgaanbieders kunnen toetsen en bekijken of alles aan bod komt. 
De voorzitter voegt toe dat de thema's van deze ontwikkeltafels benoemd zijn. Deze 
ontwikkeltafels starten onmiddellijk na het zomerreces op 15 augustus 2014. Van te voren is er 
echter ook nog virtuele ontwikkelruimte. Veder zal men niet lang stilstaan bij de procedure om te 
komen tot dienstverleningsovereenkomsten. Daarvan komt ook nog een 
conceptdienstverleningsovereenkomst, net zoals een concept voor prijs/prestatie. De voorzitter 
stelt vast dat het tempo hoog ligt, zeker na half augustus. Men heeft nu maximaal twee à drie 
weken om een voorzet te leveren. De voorzitter wil graag goed vooruitwerken, zodat volgend jaar 
sneller gewerkt kan worden. 
 

4. Procedure om te komen tot dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) 
De heer Wijngaarden heeft nog een vraag over het percentage. De zorgaanbieders hebben 
inmiddels veel gegevens aangeleverd. Wanneer wordt het definitieve budget bekend? De 
verdeelsleutels worden immers anders. Spreker maakt zich zorgen over de passendheid. 
De heer Simons antwoordt dat geprobeerd wordt bij het format van de 
dienstverleningsovereenkomsten om iedere partij de gelegenheid te geven om te reageren. Dit 
kan naast de uitvraag worden gelegd. Spreker wil dit graag in augustus gereed hebben. 
 
De voorzitter vraagt meer uitleg over de aangeleverde gegevens. 
De heer Simons ziet grote verschillen bij de gegevens. Gelukkig worden individuele gesprekken 
met de zorgaanbieders over de dienstverleningsovereenkomsten gepland. Maar er is ook 
tijdgebrek. Spreker hoopt dat eerder inzicht bestaat in de moeilijkheden en hij wil zo snel 
mogelijk, in september, met de zorgaanbieders aan tafel gaan. 
 
De heer Hoenderkamp deelt de zorg van de heer Wijngaarden over de hoge zorgconsumptie. 
Vanaf 2016 wordt het budget verdeeld. In 2015 zou dit nog niet moeten spelen. 
 
De heer Van Geleuken vraagt hoe de meicirculaire zich tot de aanvragen van de Wmo en de 
AWBZ verhoudt. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat deze vraag ook tijdens de vorige pre-ontwikkeltafel is gesteld. 
Een grove berekening van wat dit gaat inhouden, is de vorige keer al toegezegd. 
De heer Simons bevestigt dit laatste. Spreker wil graag de afspraak maken dat deze berekening 
via de site kenbaar wordt gemaakt. 
 
Mevrouw Linssen vraagt hoe men verder omgaat met hulp bij het huishouden. 
De heer Hoenderkamp antwoordt dat de nota bij het beleidsplan in het college voorligt. Deze 
wordt daarna vrijgegeven voor inspraak. 
Mevrouw Deiana voegt toe dat men voor 2016 opteert om dit om te buigen. Dit impliceert dat 
men in 2015 alleen binnen het bestaande regime kan handelen. 
 

5. Vooruitblik (o.a. communicatie) 
De voorzitter deelt mee dat via de mail en via de website de data en de thema's van de 
ontwikkeltafels bekend worden gemaakt. Op 15 en 20 augustus 2014 staan de eerste 
ontwikkeltafelsessies gepland. Meer informatie volgt nog. De voorzitter zou het fijn vinden als bij 
de zorginstellingen ook bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. De voorzitter nodigt de 
zorgaanbieders uit om tijd en ruimte beschikbaar te stellen. Verder vraagt de voorzitter om ook op 
tijd interesse voor deelname aan de ontwikkeltafels kenbaar te maken. De keuzeafweging moet 
nog worden bekeken. 
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Verder wordt de samenwerkingsovereenkomst ook nog op een bepaalde wijze gedeeld. Meer 
informatie zal via de website worden aangereikt. De voorzitter vraagt dan ook aan iedereen om 
de website goed in de gaten te houden. 
 
Ten aanzien van de communicatie deelt de heer Simons mee dat het verslag van deze pre-
ontwikkeltafel aanstaande maandag wordt opgeleverd. Daarna heeft men een week reactietijd. 
Spreker wil de reacties graag binnen een week hebben afgerond, zodat men met de 
ontwikkeltafels na het zomerreces fris van start kan gaan. 
 

6. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze derde fysieke pre-ontwikkeltafel 
en sluit om 17.00 uur de vergadering. 
 


