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1. Opening 14.00 uur 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze tweede ontwikkeltafel DVO. De voorzitter 
deelt mee dat tijdens de ontwikkeltafel prijs-prestatie van vanochtend een flinke discussie is 
gevoerd. De voorzitter zal de aanwezigen straks daarover bijpraten omdat het van belang is dat 
allen op hetzelfde niveau komen. Het doel van deze bijeenkomst is om het concept-DVO goed 
samen te bespreken zodat de aandachtspunten duidelijk worden. 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat afgelopen week duidelijk is geworden dat voor jeugd de 
regio bestaat uit Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. In totaal achttien 
gemeenten haken dus bij het traject aan. Wat betreft beschermd wonen schuift de Westelijke 
Mijnstreek ook bij het traject aan. Dat zijn in totaal tien gemeenten. 
 
De voorzitter stelt voor om te starten met een voorstelrondje. 
 
Voorstelrondje 
 
De voorzitter deelt mee dat voor de verslaglegging een opname van deze bijeenkomst wordt 
gemaakt. Virtueel kijkt ook een heel groot gezelschap mee. De voorzitter komt hierop nog terug. 
Voor de pauze zal onder leiding van de heer Bierma het concept-DVO aan de orde komen. Na de 
pauze zal de voorzitter stilstaan bij hetgeen vanochtend is besproken in relatie tot de DVO. 
Daarnaast zal de impact van het aanhaken van de diverse gemeenten op de DVO aan de orde 
komen. Ten slotte zal de planning voor de komende periode ook nog aan de orde komen. De 
voorzitter stelt vast dat de aanwezigen geen vragen over de agenda hebben. 
 

2. Inleiding door de heer Bierma 
 De heer Bierma merkt op dat tijdens de eerste ontwikkeltafel over het eerste concept is 

gesproken. Dit is toen verder uitgewerkt in het stuk dat nu voorligt. Dit concept heeft nog een 
aantal schoonheidsfoutjes. Bovendien zal de concernjuriste van de gemeente ook nog een 
reactie geven. Dit zal echter niet tot wezenlijke veranderingen leiden, maar alleen tot 
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aanscherping en verbetering. Daarnaast heeft spreker de aanwezigen de vorige keer gevraagd 
om in de eigen organisaties het stuk te laten lezen. Spreker heeft daarop maar één reactie 
ontvangen. Dit stemt vrolijk. Spreker zal aan de hand van de wijzigingen kort door het concept 
heen lopen. 

 
3. Discussie naar aanleiding van bijgesteld concept-DVO 
  
 Voorblad 
 De heer Bierma merkt op dat dit voorblad zal wijzigen als daadwerkelijk wordt besloten dat een 

aantal gemeenten toetreden. Daarnaast geldt voor de inkoop van de jeugdzorg dat alle Zuid-
Limburgse gemeenten onder de paraplu van de centrumgemeente gaan meedoen. 

 Mevrouw Smeets voegt toe dat dit in de centrumregeling staat. Dit moet echter nog formeel door 
de gemeenteraad worden besloten. 

 De heer Bierma geeft aan dat de gemeente Maastricht waarschijnlijk namens die zeventien 
gemeenten de overeenkomst ten aanzien van de zorgaspecten zal ondertekenen. Dit moet nog 
worden geformuleerd. Spreker wil graag vasthouden aan één DVO voor het gehele contract. Het 
zal nog moeten blijken of dit gaat lukken. 

  
 Spreker deelt mee dat de wijzigingen in het document zichtbaar zijn. Spreker hoort graag of 

hierover nog vragen zijn. 
  
 Hoofdstuk 1: Algemeen 
 
 Definities 
 “Lokale teams” zijn bij de definities geschrapt omdat elke organisatie daaraan een eigen invulling 

geeft. De DVO die voor iedereen geldt, is daarvoor niet geschikt. 
  
 De heer Smits merkt op dat in bijlage 3 over kwaliteit wel het lokale team wordt genoemd. Is het 

daarom niet praktisch om deze term toch bij de definities op te nemen? 
 De heer Bierma antwoordt dat het mogelijk is dat deze term ook uit de kwaliteitsbijlage wordt 

geschrapt. Het geheel moet inderdaad consistent zijn. 
 
 De heer Bierma geeft vervolgens aan dat de omschrijving van dienstverlening bij de definities 

geen echte definitie is. Dit wordt nog bezien. 
  
 De heer Vliegen merkt op dat de termen opdrachtnemer en dienstverlener door elkaar heen 

worden gebruikt. 
 De heer Bierma heeft dit ook gezien. Dit geldt met name voor artikel 3. 
 
 De heer Bierma geeft vervolgens aan dat intern is gediscussieerd over het doel van het 

ondersteuningsplan en het plan van aanpak. Aanvankelijk stond een vrij uitgebreide definitie van 
het ondersteuningsplan opgenomen. Daardoor leek het alsof de gemeentelijke regisseur zich al 
meteen een heel scherp beeld kon vormen over hetgeen met de burger moest gebeuren. Dit 
moet echter vooral op het bordje van de dienstverlenende organisatie zelf liggen. Dit is opgelost 
door het mogelijk betrekken van de dienstverlener bij het ondersteuningsplan. Dit kan, maar hoeft 
niet. Dit komt nog in een toelichting bij het stuk te staan. Het ondersteuningsplan heeft dus de 
functie van opdracht. De uitwerking daarvan wordt door de dienstverlener samen met de burger 
in het plan van aanpak gedaan. Dit plan van aanpak gaat dan ter kennisneming naar de 
regisseur. 

  
 De voorzitter heet mevrouw Frijns en mevrouw Van der Heijden, die later binnenkomen, welkom.  
  
 De voorzitter deelt mee dat vanmorgen bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie gesproken is over 

grote Q en kleine q, waarbij de grote Q staat voor volumina en de kleine q de invulling is van de 
wat-vraag uit het ondersteuningsplan. Daarin zit ook de ruimte om vanuit de arrangementen te 
kijken naar de invulling van het ondersteuningsplan. Als men dus in het ondersteuningsplan de 
wat-vraag goed scherp kan stellen, is de invulling daarvan (de hoe-vraag / kleine q) aan de 
aanbieder. Daar ontstaat dus ruimte. Daarom is in de definitie van het ondersteuningsplan meer 
ruimte gecreëerd. 
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 De heer Ackermans stelt vast dat het behandelplan/plan van aanpak ter kennisneming terug 
naar de regisseur gaat. Spreker kan echter niet beoordelen of dit zomaar mag in verband met de 
privacy. De heer Ackermans merkt op dat met een behandelplan prudent moet worden 
omgegaan. 

 De heer Bierma heeft hiermee rekening gehouden. De terugkoppeling vindt plaats met behulp 
van een soort van uitreksel op hoofdlijnen met inachtneming van de privacyvoorschriften. De 
regisseur moet echter ook zijn/haar rol kunnen vervullen. Dit alles ligt goed op het netvlies van de 
gemeenten. Een medewerker houdt zich specifiek met de bescherming van de privacy bezig. Het 
inregelen van de bedrijfsprocessen vormt een stevig punt van aandacht. 

 De voorzitter voegt toe dat dit ook recent landelijk in het nieuws is geweest. 
  
 De heer Bierma vraagt of men het begrip “verwijzer” zoals omschreven nodig heeft. Deze term 

wordt gebruikt daar waar de gemeente bij de opdrachtverlening buiten spel staat, zoals bij een 
doorverwijzing door de huisarts en medische specialisten. 
Afgesproken wordt deze term te laten staan. 

  
 De heer Martens vraagt of de nieuwe gemeenten de samenwerkingsovereenkomst ook nog 

moeten ondertekenen. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend. Ook de samenwerkingsovereenkomst zal nog 

aangepast moeten worden. 
  
 De heer Martens begrijpt in het kader van het plan van aanpak het begrip ter kennisneming niet 

helemaal. Uiteindelijk zal immers door de gemeente een beschikking worden afgegeven. 
 De heer Bierma antwoordt dat het ondersteuningsplan naar de dienstverlener gaat, die 

vervolgens een plan van aanpak maakt. 
 Mevrouw Deiana-Maes vindt dat men wel in de beschikking kan aangeven dat men een 

keukentafelgesprek heeft gehad met de richting van de verwachte dienstverlening. Hieraan zit 
ook een bedrag gekoppeld, zodat de dienstverlening binnen die kaders moet plaatsvinden. 

 De voorzitter vindt de vraag of dit in het ondersteuningsplan moet staan. 
 Mevrouw Deiana-Maes antwoordt bevestigend. Dit speelt met name in de jeugdzorg. Anders kan 

een aanbieder dit immers zelf bepalen. Dat is een perverse prikkel. 
  
 De voorzitter voegt toe dat de conclusie van vanochtend hierop aansluit. Deze situatie wordt op 

een andere manier opgelost. De voorzitter deelt mee dat het ondersteuningsplan de „wat‟ 
beschrijft. Daarin staat een doel benoemd. De invulling daarvan gaat via een product. Voor die 
producten worden prijzen afgesproken. Dan hoeft men in het ondersteuningsplan niet met een 
prijsdiscussie te beginnen. Aan de voorkant zijn deze prijzen namelijk al voor allerlei diensten 
vastgelegd. Dit houdt dus een hoger abstractieniveau in dan het huidige systeem kent. 

 De heer Hoenderkamp voegt toe dat de indicatie het product toewijst. Daarmee zit aan de 
indicatie een bepaald tarief vast. Het niveau is dus veel abstracter dan op dit moment. 

 De heer Schefman stelt vast dat men dus de mogelijkheid krijgt om een passend arrangement 
aan te bieden. 

 De voorzitter antwoordt bevestigend. Er komen arrangementsprijzen. Om daar te komen, 
moeten echter nu alle H-nummers in beeld komen. Deze zijn immers ook nodig voor de eigen 
bijdrage van het CAK omdat de DBC-systematiek nog niet losgelaten kan worden. Er wordt dus 
getracht te komen tot een koppeling met een hoger niveau van trajectafspraken. Daarmee kan 
men de achterkant benutten in de richting van de DBC-systematiek en het CAK om de codes op 
de juiste plek te hebben. Daarnaast kan men aan de voorkant bij de gemeente bekijken hoe men 
het beste aansluit bij de ondersteuningsplannen, gegeven de afgesproken trajectprijzen. Bij de 
trajecten heeft de aanbieder dan een bandbreedte ruimte om te spelen. Men kan immers niet van 
een toeleidingsteam verwachten dat men alles scherp in beeld heeft. Daarom kan dit worden 
aangevuld met medische, specialistische kennis. Het ondersteuningsplan waarop een 
beschikking wordt afgegeven, is de basis voor het in gang zetten van een dienst bij een 
aanbieder, die dit tegen een vastgesteld tarief gaat leveren. De aanbieder bepaalt dit in overleg 
met de cliënt. 

 De heer Schefman stelt vast dat men dus een koppeling maakt met de bestaande regelgeving 
en de innovatie. 

 De heer Hoenderkamp antwoordt bevestigend. 
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 De voorzitter voegt toe dat men ook te maken heeft met het overgangsrecht rondom 
zorgcontinuïteit. Al naar gelang de dienstverlening moet men hiermee op verschillende wijze 
rekening houden. Dit alles kan men niet meteen een op een omzetten. Hiervoor is een 
overgangstermijn nodig. Vanochtend is bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie gebleken dat de juiste 
terminologie van de gewenste trajectbenamingen – dus de diensten vertaald in arrangementen 
en arrangementsprijzen – nog een flinke actie vereist. 

 De heer Simons deelt vervolgens mee dat vanochtend is afgesproken dat twee werkgroepen 
hiermee aan de slag gaan. Een werkgroep start de volgende week voor jeugd onder leiding van 
mevrouw Smeets om de productsoorten af te leiden waaraan de arrangemententarieven worden 
gekoppeld. Daarnaast wordt een werkgroep voor Wmo ingericht onder leiding van spreker. 
Spreker hoort straks graag wie van de aanwezigen hieraan willen deelnemen. 

 De voorzitter voegt toe dat het doel is om te komen tot een zeer duidelijke, eenduidige bijlage 1. 
De voorzitter komt hierop nog later terug. 

 
 Artikel 2: Voorwerp en doel van deze DVO 
 De heer Bierma stelt vast dat het artikel verkeerd doorgenummerd is. Dit is een cruciaal artikel. 

In bijlage 1 staat de kern van de DVO. De dienstverlener verklaart zich bereid tegen een 
bepaalde prijs en omvang de dienst te verlenen. Daarmee is echter niet automatisch gezegd dat 
die dienstverlener ook die omvang aan klanten krijgt doorverwezen. Dat ligt wel degelijk ook aan 
de burger zelf. De grote Q is deels op de eigen historie gebaseerd. De gemeente zal hierop 
uiteindelijk de bevoorschotting afstemmen in de vorm van een reservering. Dit is echter geen 
garantie. 

 De heer Schefman vindt dit een goed artikel, ook voor de rest van Nederland. 
 
 De heer Smits vraagt uitleg over de „nieuwe s‟ in artikel 2.3. 
 De heer Bierma antwoordt dat „s‟ de dienstverlener moet zijn. 
  
 De heer Ackermans vraagt naar aanleiding van de reservering op basis van de historische 

gegevens of dit onderzoek al helemaal is afgerond. De Koraal Groep heeft namelijk eind 2013 
een e-mail ontvangen met daarin allerlei onjuiste berekeningen. De Koraal Groep heeft hierop 
gereageerd maar nooit een reactie ontvangen. De vraag is wat het budget is. Dat is tot op heden 
niet bekend. 

  
Mevrouw Heuvelmans vraagt wat er geldt als een aanbieder tussentijds is gegroeid. 

 De heer Simons deelt mee dat bij jeugd de afspraak is dat 2012 de basis is. Het RTA is 80% 
hiervan. Bij de Wmo vormt 2013 de basis. Vanuit de ontwikkeltafel prijs-prestatie is de vorige keer 
aangegeven dat men al meer informatie over het jaar 2014 heeft. Daarin zit een klikmoment, 
waardoor een extrapolatie naar de klikmomenten te maken valt. De format is dat de cijfers van 
2013 en 2014 worden opgevraagd met daarbij de PxQ van beide jaren met een nulmeting aan 
het begin van het jaar. Het is natuurlijk prima als daarin een logische lijn zit voor de vraag aan 
capaciteit voor 2015. Is er echter sprake van een rare knik, zal men dit moeten motiveren. Van 
daaruit wordt 2015 bepaald. Bij een goede motivering van een bepaalde stijging, kan de omzet 
van 2014 in plaats van 2013 als basis worden genomen. Als de omzet van 2013 de basis is, 
wordt dit naar 2015 geïndexeerd. 

 De voorzitter voegt toe dat de afspraak kan worden gemaakt dat positieve dan wel negatieve 
afwijkingen verklaard moeten worden. Vervolgens is de vraag hoe zich dit naar 2015 vertaalt. 
Hieraan moet een duidelijke redenering ten grondslag liggen. 

  
Verder meldt de voorzitter dat dit voor jeugd een ander traject was. Eerder was het de uitvraag 
van 2012. Nu wordt de uitvraag van 2013 in beeld gebracht. Voor het inkooptraject is het van 
belang dat men de juiste gegevens heeft om de bijlage op te kunnen stellen, zodat men de DVO 
samen kan vaststellen. Daarom wordt in de werkgroep onder leiding van mevrouw Smeets 
bekeken hoe bijlage 1 kan worden ingevuld. Daarnaast is bij de ontwikkeltafel van vanochtend 
geconstateerd dat jeugd en Wmo synchroon moeten lopen. De aanpak hoeft immers niet 
verschillend te zijn. Er wordt dus naar de omzet in 2013 en 2014 en het aantal cliënten gekeken. 
Daarnaast wordt de PxQ in beeld gebracht. Van daaruit wordt de basis voor de omvang van de 
afspraken gelegd. 

  
 De heer Ackermans vraagt of men niet bang is dat als men naar de cijfers van 2014 kijkt, men 

een overclaim krijgt waardoor men weer terug moet in de kortingen. 
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 De heer Hoenderkamp deelt de opvatting van de heer Simons dat het van belang is om zicht te 
krijgen op een logische lijn. Er bestaat alleen ruimte om een stijgende lijn in 2015 door te trekken 
als het budget dat toestaat. Hier wordt niet de toezegging gedaan dat een stijgende trend van 
2013 naar 2014 wordt gehonoreerd. Dit staat naast de intentie van continuïteit. Er wordt dus geen 
garantie gegeven over een stijgende lijn, maar de stijging wordt gehonoreerd als de budgetten dit 
toestaan. 

  
 Mevrouw Gerretsen vraagt wat er gebeurt als men zorg overneemt van andere instellingen, die 

er niet meer zijn. 
 De heer Hoenderkamp antwoordt dat men dit kan factureren. 
 De heer Bierma voegt toe dat men in de bijlage ook moet aangeven hoeveel dienstverlening men 

maximaal kan realiseren. Dat wil niet zeggen dat men dit ook zal krijgen. 
 Mevrouw Deiana-Maes vraagt uitleg over de bevoorschotting. Het is immers mogelijk dat de 

historische productie lager is dan hetgeen men kan realiseren. 
 De heer Hoenderkamp antwoordt dat de bevoorschotting plaatsvindt op basis van de historische 

gegevens. 
 De heer Vliegen merkt op dat dit alles in de Excel-sheet staat. 
 
 Artikel 4 Duur van de DVO 
 De heer Bierma geeft aan dat de looptijd van de DVO tot 1 januari 2018 is, maar bijlage 1 wordt 

jaarlijks herzien. In de samenwerkingsovereenkomst waarop deze DVO is gebaseerd, staat ook 
1 januari 2018. Spreker heeft deze datum aangehouden. 

  
 Verder deelt spreker mee dat de algemene inkoopvoorwaarden op de overeenkomst van 

toepassing zijn. Dit komt niet in een bijlage. Deze wordt ter kennisneming aangereikt. 
  
 Artikel 3: Bijlagen en voorrang 
 De heer Vliegen vraagt of in artikel 3.3. “de opdrachtnemer” in plaats van “de opdrachtgever” aan 

alle voorwaarden moet voldoen. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend. Dit artikel is voor de zekerheid opgenomen. 
 De heer Vliegen merkt op dat in artikel 3.4 dan ook “opdrachtnemer” en “derde lid” moet staan. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend. 
 
 De heer Smits merkt op dat in artikel 3.3 ook moet staan “vorige regel” in plaats van “vorige lid”. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend. 
 De voorzitter voegt toe dat “high trust, high penalty” geldt. 
 
 Artikel 5: Opzegging van de DVO 
 De heer Bierma geeft aan dat de DVO per aangetekend schrijven kan worden opgezegd. 
  
 Hoofdstuk 2: Wet- en regelgeving 
 De heer Bierma merkt op dat deze opsomming niet nieuw is. 
  
 Artikel 7: Toetreding nieuwe opdrachtnemers 
 De heer Smits merkt op dat in Parkstad twee keer per jaar nieuwe toetreders zich kunnen 

aanmelden in plaats van elke dag. 
 De voorzitter antwoordt dat elke dag inderdaad operationeel onhaalbaar is. Afgelopen week is 

besproken om dit elk kwartaal toe te staan. Elke dag kan zich echter wel een opdrachtnemer 
melden. 

 De heer Bierma voegt toe dat men dagelijks wel een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kan 
tekenen en opsturen. Op basis daarvan kan men met de dienstverlener in gesprek gaan om tot 
de DVO te komen. 

 De heer Hoenderkamp stelt voor dit te maximeren tot “na inzending van de 
samenwerkingsovereenkomst binnen drie maanden tot een DVO te komen” bij de tweede zin van 
artikel 7.1. 

 De heer Bierma antwoordt dat dit niet de oplossing is. Dan kan men immers nog steeds op elke 
dag toetreden. 

 De voorzitter stelt vast dat dit nog wordt benoemd. 
  
 De heer Ackermans vraagt of een “nieuwe aanbieder” ook gedefinieerd is. 
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 De heer Bierma antwoordt dat een nieuwe aanbieder van alles kan zijn. Dit hoeft geen starter te 
zijn. Het kan ook iemand zijn die via een pgb-financiering werkzaam is. 

 De heer Hoenderkamp voegt toe dat dit ook een aanbieder van elders kan zijn. 
 
 Artikel 10: Voorwerp van dienstverlening en start 
 De heer Bierma merkt op dat tijdens de vorige bijeenkomst uitgebreid bij de wachttijd is 

stilgestaan. Spreker heeft in artikel 10.8 geprobeerd hieraan invulling te geven. Dit artikel is ter 
bespreking. Spreker heeft niet de verwachting dat de wachttijden hiermee zijn opgelost. Een 
groot deel van de burgers geeft immers zelf aan welke aanbieder men wil contacteren. De 
gemeenten hebben hierop geen sturing. Wat doet men echter als een dienstverlener de komende 
maand geen cliënten kan aannemen? Men zou bijvoorbeeld een wachttijd van zes maanden 
kunnen hanteren. Het voorstel luidt dat de regisseur in dat geval de cliënt naar een andere 
dienstverlener kan doorsturen. Artikel 10.6 gaat over de situatie waarin de burger aangeeft de 
wachttijd te accepteren. Dan mag de wachttijd bijvoorbeeld maximaal drie maanden duren. In 
artikel 10.9 staat dat urgentie hierbij ook een rol speelt. 

  
 Mevrouw Heuvelmans mist in de artikelen 10.4 en 10.9 de criteria. 
 De heer Bierma antwoordt dat dit niet in de DVO geregeld moet worden. 
 De voorzitter vraagt waar het dan wel geregeld moet worden. De bijlage kwaliteit en de bijlage 

prijs-prestatie gaan hierop niet in. Dit is lastig omdat men bij de diversiteit van vraagstukken 
discussies bij de toeleiding krijgt of men al dan niet een wachttijd accepteert en of men wel of niet 
een richting op mag sturen. De voorzitter is ervan overtuigd dat dit niet aan de voorkant geheel 
dichtgetimmerd kan worden en dat een DVO daarvoor ook niet is bestemd. Dit zou in een bijlage 
bij elk product opgesplitst kunnen worden. 

  
De heer Schefman vraagt of dit niet als zodanig bij de toegang hoort. Wordt dit niet per 
gemeente via de sociale wijkteams geregeld? 

 De voorzitter antwoordt bevestigend. Maar volgens welke criteria? Dat is het punt. 
 De heer Schefman denkt dat de gemeenten dit zelf bepalen. 
 De heer Hoenderkamp vindt het logisch om urgentie bij verordening te regelen in plaats van in 

de DVO. 
  
 De voorzitter merkt op dat dit gaat over het matchen van vraag en aanbod. Men spreekt in deze 

ontwikkeltafel echter over het aanbod. De vraagkant zou inderdaad bij verordening geregeld 
moeten worden. Dit voorstel gaat echter meer over waarop men elkaar onderling kan 
aanspreken. De voorzitter vindt dat het voorstel zo gelezen moet worden. De voorzitter vraagt of 
de aanwezigen hierover nog ideeën hebben. 

 Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat in de huidige systematiek afhankelijk van het product 
bepaalde maximale wachttijden gelden. 

 De heer Schefman vindt dat dit systeem niet goed werkt. Dit kan namelijk op allerlei manieren 
worden ontdoken. Spreker vindt het daarom beter om een vaste termijn in de overeenkomst te 
zetten. 

 Mevrouw Heuvelmans kan zich goed voorstellen dat men langer kan wachten op huishoudelijke 
hulp dan bijvoorbeeld bij een psychose.  

 Mevrouw Frissen stelt voor om bij de opdracht een bepaalde urgentie aan te geven. 
 Mevrouw Deiana-Maes geeft aan dat in het addendum bij het beleidsplan is vastgelegd dat als 

sprake is van een crisis/spoed het ook mogelijk moet zijn om de normale procedure over te slaan. 
Men kan dan meteen starten met het inzetten van zorg. Dit moet echter wel worden gemeld en in 
de tijd worden gemaximeerd, bijvoorbeeld een maand. 

 De heer Bierma voegt toe dat dit ook zo in de DVO staat. In het geval van een crisis of verwijzing 
door een huisarts of specialist kan de dienstverlening meteen beginnen. Wel moet binnen een 
maand een plan van aanpak naar de gemeente worden gestuurd en achteraf een beschikking 
worden opgesteld. 

 Mevrouw Deiana-Maes vindt dat men wel goed helder moet hebben wanneer iets urgent is. 
  
 De heer Simons stelt vast dat de Treeknorm ook triggert. De wachttijd zou moeten gelden tot 

aan het begin van de behandeling. Dit moet worden gemaximaliseerd. 
 De heer Hoenderkamp vindt dit voorbeelden van hoe wij als gemeente op dit soort zaken sturen. 

Een ander model zou zijn als burgers van onze regio elkaar over hun ervaringen informeren. 
 De heer Seijben vindt dit niet werkbaar. 
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 Mevrouw Heuvelmans vindt dit inderdaad ook een definitiekwestie. Men heeft dan geen 
wachtlijst maar wel een werkvoorraad. Men zou een eenduidige definiëring moeten hanteren. 
Dan kan er geen discussie ontstaan. 

 De heer Simons deelt de opvatting van mevrouw Heuvelmans. 
 De heer Seijben stelt vast dat er sprake is van twee elementen. De burger meldt zich bij een 

aanbieder. Wanneer is er sprake van een plan? De tweede stap is als de burger de echte 
dienstverlening krijgt. Hoe lang duurt dat? Hoe lang mag dat duren? Dit is ook afhankelijk van de 
soort van dienstverlening. Daarbij maakt men dan een afspraak per product met een maximale 
wachttijd of men maakt een algemene afspraak met de uitzonderingssituatie. 

 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat er ook een groep burgers is die niet mondig en goed 
geïnformeerd is. 

 De heer Hoenderkamp vindt dat deze mensen op een andere manier goed ondersteund kunnen 
worden. 

  
 De heer Schefman stelt voor om het voorstel bij gebrek aan beter over te nemen. Spreker vindt 

artikel 10.8 het meest objectief. Artikel 10.8 (alternatief) is echter niet objectief. 
 De heer Hoenderkamp vraagt of dit niet twee verschillende dingen zijn. 
 De heer Bierma stelt voor om een artikel 10.10 toe te voegen over de doorlooptijd tussen de 

vaststelling van het plan van aanpak en de daadwerkelijke behandeling/start van de 
dienstverlening, bijvoorbeeld maximaal een maand. 

 De heer Schefman merkt op dat het hier over de aannamestop gaat. 
  
 De voorzitter vraagt of de aanwezigen met artikel 10.8 akkoord gaan: “De wachttijd zoals 

bedoeld in artikel 10.6 bedraagt maximaal zes maanden”. Hierop bestaan altijd uitzonderingen. 
Deze zullen zeker bij de uitvoering aan de orde komen. 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dit een risico. 
 De heer Smits vindt dat de termijn een keuze van de gemeente moet zijn. 
 De heer Hoenderkamp merkt op dat dit per instelling en per productsoort anders is. Als er 

alternatieven zijn, moet het mogelijk zijn dat een burger naar een andere aanbieder gaat. Het is 
de burger die de keuze krijgt. 

 De heer Vliegen merkt op dat cliënten bij beschermde woonvormen vaak een speciale voorkeur 
hebben. Men zou met een lichtere, ambulante vorm kunnen werken zolang men moet wachten. 

 De voorzitter geeft aan dat de doelstelling in het ondersteuningsplan het creëren van een veilige 
omgeving is. Dit kan men dan op verschillende manieren aanzwengelen. 

  
 De voorzitter vraagt of de aanwezigen hiermee uit de voeten kunnen.  
 De heer Hoenderkamp ziet ook nog een link met inkoop. Wat gebeurt er als er na zes maanden 

nog steeds geen capaciteit is? Wordt de cliënt dan naar een andere aanbieder gestuurd of is de 
aanbieder verplicht om extra capaciteit af te nemen om dit te realiseren? 

 Mevrouw Deiana-Maes vindt dat de aanbieder dan meer moet organiseren omdat men aan de 
limiet zit. 

 De voorzitter voegt toe “op kwalitatief verantwoorde wijze”.  
  
 De heer Bierma vraagt of nog een artikel 10.10 nodig is over de doorlooptijd tussen de 

vaststelling van het plan van aanpak en de daadwerkelijke start van de dienstverlening. 
 Mevrouw Smeets vindt dat men dit per zorgsoort moet variëren. Dit zou men dus niet in de DVO 

moeten regelen maar in de prestatieafspraken. Men kan immers bij sommige zorgvormen langer 
wachten dan bij andere zorgvormen. 

 De heer Schefman vindt dit zelfs afhankelijk van het tijdstip waarop het besluit wordt genomen. 
Dat staat in artikel 10.3. Dat artikel stelt dus een tijdslimiet aan de gemeente. 

 De heer Bierma antwoordt dat dit het ondersteuningsplan is waarmee de burger naar de 
dienstverlener gaat. Een maand later moet men een plan van aanpak hebben en weer een 
maand later moet men met de dienstverlening zijn begonnen. 

 Mevrouw Deiana-Maes merkt op dat de doorlooptijd totdat men een beschikking heeft in de 
verordening vastligt. Dit is ook in de wet vastgelegd. 

  
 De voorzitter schetst het meest zwarte scenario vanuit een aanbieder. Dat is een risico dat men 

misschien aan de voorkant in de DVO kan vastleggen. De voorzitter stelt voor om alvast aan de 
uitvoering van een ondersteuningsplan invulling te geven als dit past in de lijn van het beoogde 
resultaat van het ondersteuningsplan. 
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 Mevrouw Smeets vindt dit prima. Maar dan moet wel worden afgesproken wanneer de uitvoering 
start. Voor sommige zorgvormen moet dat meteen, zoals bij beschermd wonen en bij andere 
zorgvormen hoeft dat niet. 

 De voorzitter stelt vast dat mevrouw Smeets vindt dat dit in de beschikking ondersteuningsplan 
moet staan maar niet in de DVO. 

 De heer Hoenderkamp kan zich goed voorstellen dat men alvast met de zorg begint. 
 De heer Simons merkt op dat in het contract moet worden aangegeven dat uiterlijk binnen een 

maand met de zorg moet worden gestart. Dat betekent ook dat al na één dag kan worden gestart. 
 De heer Hoenderkamp kan zich ook voorstellen dat er geen volgtijdigheid is bij het plan van 

aanpak en het starten van de dienstverlening. Spreker vindt twee maanden best lang. 
 De heer Seijben merkt op dat in behandelplan wel moet staan wat men nodig heeft. Het gaat om 

de maxima die in een overeenkomst worden opgenomen.  
  
 De voorzitter vraagt wat momenteel regulier is. 
 Mevrouw Hannen en de heer Ackermans antwoorden dat momenteel zes weken na de start 

regulier is. 
 De heer Vliegen voegt toe dat eerst een indicatie wordt afgegeven, daarna start men en 

vervolgens moet men binnen zes weken een plan hebben opgesteld. 
 De voorzitter stelt vast dat daar het punt zit. Het ondersteuningsplan gaat over wat de burger 

samen met de aanbieder wil bereiken. Vervolgens moet echter in een organisatie worden 
bekeken wat daadwerkelijk in het plan moet komen te staan. Dit betreft de termijn van zes weken. 
De voorzitter neigt naar de tweede oplossing. Het vraagt immers heel veel van een organisatie 
om al na één contactuur met een oplossing te komen. De voorzitter stelt voor dat binnen zes 
weken nadat de dienstverlening is gestart, een goed plan van aanpak wordt geformuleerd. 

 De heer Bierma verwijst naar artikel 11.3. In deze termijn zou men ook kunnen opnemen 
wanneer uiterlijk met de dienstverlening kan worden gestart. Het is ook mogelijk dat vervolgens 
de opdrachtnemer nog een maand de tijd krijgt om met het ondersteuningsplan een plan van 
aanpak te maken. 

 De voorzitter en de heer Schefman vinden dit logisch. 
  
 De heer Hoenderkamp vindt het ook de vraag of deze DVO aanbieders tegen al te enthousiaste 

regisseurs moet beschermen. 
 De heer Schefman merkt op dat een regisseur dit niet zal “overleven”.  
 De aanwezigen moeten hierom lachen. 
  
 De heer Seijben vindt dat men in ieder geval moet afspreken wat de maximale termijn is tussen 

het ondersteuningsplan, het plan van aanpak en de start van de behandeling. Dat zijn drie 
verschillende dingen met twee momenten ertussen. De burger moet immers zo snel mogelijk de 
benodigde zorg krijgen. 

 Mevrouw Hannen merkt op dat de termijn ook langer kan zijn als de burger langer wil wachten. 
 De heer Schefman vindt dat dit in het ondersteuningsplan vastgelegd kan worden. 
 De heer Seijben geeft aan dat men zich niet kan permitteren dat een burger te lang op 

daadwerkelijke hulp moet wachten. 
 De voorzitter vindt het belangrijk dat de gemeente en de aanbieders de burger duidelijkheid 

bieden. Anders zal men immers met bezwaar- en beroepprocedures te maken krijgen. 
  
 Mevrouw Hannen merkt op dat er grote verschillen tussen de soorten van zorg bestaan. Bij de 

intramurale zorg is bijna niemand binnen een maand na een indicatie opgenomen. Dat is iets 
anders dan iemand die op begeleiding wacht. 

 De heer Hoenderkamp deelt in dit kader de opvatting van de heer Vliegen. 
 De heer Vliegen geeft aan dat men onder de huidige AWBZ als regisseur van het dossier ook 

periodiek met de betreffende cliënt contact moet opnemen. Soms is er overbruggingszorg nodig 
die ingezet moet worden. Deze zorg kan dan in ambulante vorm worden verleend. 

  
De voorzitter voegt toe dat als uiteindelijk blijkt dat een opname toch niet noodzakelijk is, het 
ondersteuningsplan niet goed is. Dan zal men terug naar de regisseur moeten. 

 De heer Vliegen merkt op dat anders bijna elke intramurale indicatie een crisisindicatie zou zijn. 
In de praktijk is dat natuurlijk niet het geval. 

 De voorzitter wil ook graag heel lange, slapende wachtlijsten voorkomen. 
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 De heer Bierma stelt voor dat tussen de vaststelling van het plan van aanpak en de 
daadwerkelijke start van de dienstverlening maximaal een maand zit, tenzij hierover in het 
ondersteuningsplan afwijkende afspraken zijn gemaakt. Dan maakt men nadrukkelijk de 
regisseur verantwoordelijk. 

 De voorzitter stelt vast dat de meeste aanwezigen met deze formulering akkoord gaan. In de 
praktijk zal echter toch moeten blijken hoe vaak men hierop uitkomt. Volgend jaar zal zeker een 
ontwikkeltafel toeleiding georganiseerd moeten worden. 

 
 Mevrouw Hannen stelt voor om het artikel andersom te formuleren. Men kan deze maand 

immers aan de voorkant of aan de achterkant plakken. 
 De heer Hoenderkamp legt uit dat mevrouw Hannen bedoelt dat eerst geleverd moet worden 

voordat men een plan kan maken. 
 De heer Seijben merkt op dat in het plan van aanpak gedetailleerd staat wat men precies gaat 

doen. De vraag is of het maken van een plan van aanpak al dienstverlening is. 
 Mevrouw Hannen vindt het praktischer om pas een plan van aanpak te maken als men met de 

cliënt aan de slag gaat. Dus als de zorgaanbieder met de zorg is gestart. 
 Mevrouw Deiana-Maes vindt dit iets wat een zorgaanbieder zelf moet organiseren. 
  
 De heer Schefman stelt voor om bij artikel 11.3 achter “dat de regisseur samen met de burger de 

mogelijke dienstverleningsvorm(en) en de termijnen verkent” op te nemen “en de zorgaanbieder 
conformeert zich aan deze termijnen”. Dat betekent dat het ondersteuningsplan richtinggevend is 
voor het tijdstip waarop de dienstverlening start. 

 De heer Bierma antwoordt dat als dit in het ondersteuningsplan staat dit ook de opdracht aan de 
dienstverlener is. Dan hoeft dat niet. Dat is dubbel. Dan moet men inderdaad de termijnen 
benoemen wanneer uiterlijk met de dienstverlening moet worden gestart. 

 De heer Schefman antwoordt bevestigend. Dat is hetzelfde, alleen anders geformuleerd. Dan is 
het probleem opgelost. Men kan immers alleen verkennen als men met een zorgaanbieder 
contact heeft gehad. Anders weet men niet welke termijnen daarvoor kunnen gelden. 

 De heer Hoenderkamp voegt toe dat de financieringsgrondslag in het ondersteuningsplan staat. 
Het plan van aanpak is een kwaliteitsinstrument. Een van de eisen is dat de klant recht heeft op 
een plan van aanpak. 

  
 De heer Bierma merkt op dat daarmee de artikelen 10.8, 10.9 en 10.10 zouden vervallen. Dit 

wordt dan in artikel 11.3 opgelost met daarnaast een toelichting over de termijnen. 
 De heer Seijben stelt vast dat dit dan voor ieder individueel geval apart wordt bepaald. Spreker 

vindt dit nodeloos ingewikkeld. In het plan van aanpak moet de richting staan; wat men gaat 
doen. Dat is de zekerheid voor de burger. Er is echter al sprake van dienstverlening bij de eerste 
keer dat een burger bij de dienstverlener komt. 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dat hieraan wel een termijn gesteld mag worden. Nu is in de AWBZ 
de termijn van zes weken heel werkbaar. 

  
 De voorzitter constateert dat artikel 10.8 niet van tafel is. Dit is een zoektocht en heeft ook te 

maken hoe de toegang vorm krijgt. De voorzitter beluistert dat het toch verstandig is om een soort 
termijn tussen het vaststellen van het ondersteuningsplan en de start van de dienstverlening op 
te nemen. Dit kan ook in de vorm van een plan van aanpak zijn. De huidige termijn in de AWBZ is 
zes weken. De voorzitter vraagt of de aanwezigen deze termijn willen overnemen. 

 Mevrouw Gerretsen vindt een termijn van zes weken niet in alle gevallen noodzakelijk. 
 De heer Bierma merkt op dat men dit in het ondersteuningsplan kan aangeven. 
 De voorzitter voegt toe dat de termijnen in artikel 10 zijn vastgesteld, tenzij men daarvan afwijkt 

(artikel 11.3). In artikel 11.3 komt te staan dat de termijnen die in het ondersteuningsplan staan 
leidend zijn. 

 De heer Bierma merkt op dat de uitleg van de urgentie in een toelichting opgeschreven moet 
worden. 

  
De voorzitter concludeert dat de voorzet van de combinatie tussen artikel 10 en artikel 11 nog 
goed moet worden bekeken. 
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 Artikel 11.5 Vigerende privacywetgeving 
 De heer Bierma merkt op dat de vigerende privacywetgeving nadrukkelijk een plek krijgt. 
 
 Artikel 11.6 
 De heer Smits merkt op dat in de Westelijke Mijnstreek de zorgaanbieder na de opzegtermijn 

van een maand nog een vergoeding krijgt omdat men in die maand nog veel voor de cliënt moet 
regelen. Is dat hier ook het geval? 

 De heer Bierma vindt dit niet onredelijk. 
 De heer Hoenderkamp merkt op dat men te maken heeft met cliënt-trajectprijzen. 
 Mevrouw Deiana-Maes vindt ook de vraag hoe men daarmee omgaat, zoals in het geval dat een 

cliënt overlijdt. Afspraken over de opzegtermijn horen bij de uitvoering. 
  
 De heer Bierma vraagt hoe dit nu gaat. 
 De heer Simons antwoordt dat nu op basis van werkelijke uren wordt gedeclareerd. Bij de 

ontwikkeltafel prijs-prestatie is nog niet goed bedacht wat met het restantbudget gebeurt. 
 Mevrouw Deiana-Maes geeft aan dat een traject op een bepaalde standaard is gebaseerd. Als 

na een half jaar met een traject wordt gestopt, moet men dit praktisch oplossen en zeggen dat de 
helft van het tarief is verbruikt. 

 Mevrouw Gerretsen merkt op dat cliënten vanwege een bepaalde reden bij een aanbieder 
weggaan. Soms moet een nieuwe aanbieder dan helemaal opnieuw beginnen. 

  
De voorzitter ziet de oplossing in de driehoek met het ondersteuningsplan. Men zal weer met de 
regisseur moeten gaan praten. 

 De heer Simons stelt voor om dit op de normale termijn te bekijken. Als dit een incident is, moet 
men niet moeilijk doen en ervoor zorgen dat een aanbieder uit de kosten komt. Maar als dit 
veelvuldig gebeurt, moeten wellicht sancties in de richting van de aanbieder volgen. 

 De voorzitter stelt vast dat er nog geen duidelijk antwoord voorligt. 
  
 Mevrouw Heuvelmans vraagt wat er gebeurt als de cliënt het niet eens is met het plan van 

aanpak. Zorgweigering is nu een zaak van samenspraak met het zorgkantoor en eventueel de 
inspectie. 

 De voorzitter denkt dat zorgweigering de komende jaren vaker zal voorkomen. De voorzitter 
vermoedt dat voor de transformatie bij de burger nog veel beweging nodig zal zijn. In artikel 11.9 
staat dat de weigering onmiddellijk aan de regisseur moet worden gemeld. Daarna zal moeten 
worden bekeken hoe hierop moet worden geïntervenieerd. Dat zal per situatie verschillen. 

 De heer Ackermans ziet in de jeugdzorg heel vaak dat ouders om allerlei redenen niet 
ondertekenen. Dit kan heel ingewikkeld zijn. Praktisch wordt dit opgelost door de vastlegging van 
de aantekeningen over deze overmachtsituatie en wordt de zorg toch verleend. Het gaat echter 
mis als ondertekening van het plan van aanpak bepalend is voor de betaling. De stelregel moet 
zijn dat iedereen ondertekent. Daarnaast moet men echter ook uitzonderingen toestaan. 

 De voorzitter merkt op dat het ondersteuningsplan voor de facturering en betaling dan leidend 
zal zijn. Dit biedt echter geen oplossing. 

 De heer Hoenderkamp merkt op dat de kleine q de bevoegdheid van de aanbieder wordt. De 
aanbieder moet zijn gelijk kunnen halen bij het plan van aanpak, als de cliënt niet instemt. 

 De heer Schefman verwijst in dit kader naar het voorbeeld van zorgwekkende zorgmijders. 
  
 De voorzitter vraagt of iemand een suggestie heeft. 
 De heer Smits stelt voor om dan terug naar de regisseur te gaan die zonder de handtekening 

toch akkoord gaat. 
 De heer Hoenderkamp antwoordt dat de regisseur in het normale proces niet akkoord hoeft te 

gaan. In dit proces zou de regisseur echter akkoord gaan. De gemeente zal waarschijnlijk 
hierachter een proces organiseren. De regisseur zal zich immers graag laten adviseren. 

 De heer Seijben vindt het belangrijkste of men bereid is om de dienstverlening te accepteren. 
 Mevrouw Deiana-Maes vindt dit samenhangen met hoe men de achterkant gaat controleren. Wat 

wordt straks verrekend? Spreekster vindt het verstandig om het ontbreken van een handtekening 
te constateren op het moment dat zich dit voordoet. 

  
 De heer Bierma vraagt of de DVO de plek is om dit te regelen. 
 De voorzitter antwoordt ontkennend. Dit moet in het ondersteuningsplan worden geregeld. 
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 De voorzitter stelt vast dat artikel 11 nu bijna geheel is behandeld. De voorzitter stelt voor om nu 
een pauze in te lassen. 

  
 Pauze 15.36-15.53 uur 
 De voorzitter heropent de vergadering en wil nog graag kort stilstaan bij de ontwikkeltafel van 

vanochtend en het verdere proces. De voorzitter vraagt of de heer Bierma in 45 minuten de 
resterende artikelen kan afronden.  
Aldus wordt afgesproken. 

  
 Artikel 8: Wet- en regelgeving  
 De heer Vliegen vraagt om goed te bekijken of de genoemde wetgeving überhaupt van 

toepassing is. In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) stond dat men bij de uitbreiding van 
woonvormen een toelating bij het CIBG moet aanvragen. Spreker neemt aan dat niemand dit in 
stand wil houden. Spreker zit ook in Kerkrade aan tafel. Daar wordt momenteel bekeken wat wel 
en wat niet van toepassing is. Dit kan immers veel werk later voorkomen. De heer Vliegen stelt 
voor om een slimme link met de gemeente Kerkrade te maken. 

 De heer Bierma vraagt of dit de enige wet is. 
 De heer Vliegen kan deze vraag niet beantwoorden. 
 De voorzitter merkt op dat naast de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) ook de Regeling 

Verslaggeving WTZi wordt genoemd. 
 De heer Bierma antwoordt dat dit een niet-limitatieve opsomming van wetten is. 
  
 De heer Ackermans deelt mee dat de AWBZ waarschijnlijk overgaat in de Wlz (Wet langdurige 

zorg). 
 De heer Bierma zal “of diens rechtsopvolger” toevoegen. 
  
 Artikel 12: Goed werkgeverschap, personeel en protocollen 
 De heer Bierma heeft op verzoek van mevrouw Heuvelmans “de vigerende cao” geschrapt. 

Hierover zou verwarring kunnen ontstaan. De dienstverleners weten immers welke cao van 
toepassing is. “Bekwaam, bevoegd en deskundig” is toegevoegd. Ook moet voldoende aandacht 
worden besteed aan de kwaliteitseisen bij de inzet van vrijwilligers en stagiaires. 

  
 Artikel 13: Administratie 
 De heer Bierma geeft aan dat gemeenten eventueel een derde organisatie kunnen vragen om 

taken uit te voeren. 
  
 Artikel 14: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg 
 De heer Bierma deelt mee dat bij de rapportage in artikel 14.1 het woord “relevante” nog 

ontbreekt. 
 De heer Smits merkt op dat hier “zzp‟er” staat. In de lijst met afkortingen staat dit anders 

beschreven.  
 De heer Simons stelt voor deze term altijd geheel uit te schrijven “zelfstandigen zonder 

personeel”. 
  
 Artikel 15: Overmacht 
 Mevrouw Heuvelmans vraagt wat er gebeurt als de burger afwezig is. Momenteel wordt een 

termijn van 24 uur bij een no-show gehanteerd. 
 De heer Hoenderkamp merkt op dat straks niet meer per eenheid wordt afgerekend. Als men 

een keer niet kan leveren, verandert daardoor het tarief niet. 
 De heer Bierma wijst op de tekst van artikel 15.1 over de omstandigheden die aan de burger zijn 

toe te rekenen. 
 Mevrouw Smeets vraagt of artikel 15.1 moet blijven staan. 
 De voorzitter, mevrouw Heuvelmans en de heer Bierma antwoorden bevestigend. 
 
 Artikel 16: Persoonsgegevens, Wet bescherming persoonsgegevens 
 De heer Bierma geeft aan dat de gemeenten hieraan veel aandacht besteden. Spreker denkt dat 

dit niet echt voor discussie vatbaar is. 
 De heer Smits merkt tekstueel over artikel 16.6 op dat “opdrachtgever” waarschijnlijk moet 

worden verwijderd. 



  Pagina 12 van 18 
 

 

 De heer Bierma antwoordt bevestigend. Hier moet inderdaad “opdrachtnemer” staan. Dat wil 
echter niet zeggen dat het ook niet voor de opdrachtgever geldt. 

 
 
 
 Artikel 17: Verwijzing en toewijzing 
 De heer Bierma deelt vervolgens mee dat naar aanleiding van de discussie van de vorige 

bijeenkomst het alfabet en de toeleiding zijn verwijderd. 
  
 Artikel 19: Monitoring 
 De heer Bierma deelt ten aanzien van de controleverklaring mee dat men zou kunnen volstaan 

met een accountantsverklaring mits uit de rekening duidelijk wordt hoe de dienstverlening op 
basis van de betreffende wetgeving is. 

 De heer Simons voegt toe dat dan sprake is van een gesegmenteerde begroting. 
 De heer Ackermans vraagt meer uitleg. Is het voldoende als een aanbieder een jaarrekening 

met een bepaalde opsplitsing in een bijlage maakt of wil men een aparte verantwoording? 
 De heer Bierma antwoordt dat men dan geen aparte verklaring nodig heeft. Spreker vraagt of de 

aanbieders hiermee geholpen zijn. 
 De heer Schefman merkt op dat dit aanzienlijk in de kosten scheelt. 
  
 Ten aanzien van het tevredenheidonderzoek merkt de heer Bierma op dat er nog een aparte 

bijlage over rapportages en verslaglegging komt. Het lijkt logisch om dit aspect daarin mee te 
nemen en dat niet uitgebreid in de DVO te regelen omdat de aanbieders nu ook al verschillende 
methodes gebruiken. Dit kan in een aparte ontwikkeltafel over administratieve aspecten en 
verantwoording afleggen, uitgewerkt worden. 

 
 Artikel 20: Financiering en betaling 
 De heer Bierma geeft aan dat facturatie is veranderd in bevoorschotting. De uitwerking hiervan 

vindt plaats in de bijlage over de administratieve aspecten. De bevoorschotting geldt echter niet 
voor nieuwe dienstverleners. Daar zal de financiering plaatsvinden op basis van facturatie en de 
prijs-prestatieafspraken die vooraf zijn gemaakt. 

  
Mevrouw Smeets vraagt of de bevoorschotting niet voor alle aanbieders geldt. 

 De voorzitter antwoordt bevestigend. Aanbieders met een historisch ZiN-budget worden 
bevoorschot. 

 De heer Simons merkt op dat ook een aanbieder met een historisch pgb die naar ZiN overstapt, 
wordt bevoorschot. 

 De heer Hoenderkamp voegt toe dat ook nieuwe aanbieders op basis van klikmomenten worden 
bevoorschot. 

 
 De heer Seijben vraagt wanneer men van de bevoorschotting naar een definitieve afrekening 

gaat. 
 De heer Simons merkt op dat over klikmomenten is gesproken. Als men het einde van elk 

kwartaal als klikmoment bepaalt, kan men daar ook de afspraken over een bevoorschotting 
maken. 

  
Mevrouw Hannen merkt op dat de afrekening ook afhangt van de duur van de trajecten. 

 De heer Hoenderkamp wil graag per jaar afrekenen. 
 De heer Vliegen stelt voor om in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar af te rekenen. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend, met de toevoeging “als dit technisch mogelijk is”. 
 
 Artikel 20.4 
 De heer Bierma vraagt of artikel 20.4 nodig is. 
 De heer Schefman stelt voor om dit artikel voor innovatieve projecten of onderzoeksprojecten te 

gebruiken. 
 De heer Hoenderkamp merkt op dat men een detachering goed kan bevoorschotten. 
 De voorzitter voegt toe dat een consultatie lastig is. 
 De heer Hoenderkamp wil het artikel daarom graag handhaven. Het artikel verplicht immers tot 

niets. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend. 
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 Artikel 22: Evaluatie en wijzigingen 
 De heer Bierma merkt op dat de DVO en de uitvoering ervan eventueel aangepast kunnen 

worden. 
 
 Artikel 24: Stages en social return 
 De heer Bierma deelt mee dat een nieuwe passage over social return plus een aparte bijlage is 

toegevoegd. Dit is het beleid dat de gemeente Maastricht en de Heuvelland-gemeenten hanteren. 
Vanuit de praktijk leert de ervaring dat opdrachtnemers boven een bepaalde omzetgrens met de 
betreffende beleidsmedewerker contact opnemen om te bekijken wat eventueel mogelijk is bij de 
invulling van vacatures vanuit de Participatiewet. In de praktijk blijken hiervoor best 
mogelijkheden te bestaan. Het mag echter niet zou zijn dat aanbieders in hun bedrijfsvoering 
volledig worden klemgezet. 

 De heer Schefman wijst op het vraagstuk als cliënten worden ingezet. Dit zijn immers deels 
dezelfde mensen die bij de gemeenten in het bestand zitten. Hoe verhoudt zich dit tot social 
return? Hierover moet wel iets worden afgesproken. 

 De heer Ackermans merkt op dat in de bijlage bij onderdeel 4 staat dat men verplicht is om 
minimaal 5% te verlonen. Spreker vindt dit heel ver gaan. In andere regio‟s is hierover heel veel 
discussie geweest en is dit in een inspanningsverplichting gewijzigd. Spreker verzoekt dit anders 
op te schrijven als dit inderdaad niet zo strikt werkt. Dat geeft meer comfort. 

 De heer Bierma antwoordt dat dit vastgesteld beleid is. Spreker kan daarom niet schriftelijk 
vastleggen dat men hiermee soepel omgaat. Daar ligt geen ruimte. 

  
De heer Ackermans merkt op dat de gemeente misschien in de toekomst haar beleid hierop wil 
aanpassen. 

 De heer Bierma stelt voor dat de aanbieders deze signalen in het gesprek met de 
beleidsmedewerker afgeven. 

 De heer Ackermans merkt op dat dit soms een uitsluitinggrond bij de aanbesteding is. Als dit een 
strikte eis is, houdt dit in dat mensen van de eigen organisatie moeten worden ontslagen om 
daarvoor ruimte te maken. 

 De heer Bierma vindt dat dit nooit de bedoeling kan zijn. 
 De heer Hoenderkamp vindt dit niet de plek om dat hier te bediscussiëren. 
  
 Mevrouw Deiana-Maes merkt op dat de definitie van sociale return vrij breed is. Ook de inzet van 

stagiaires valt bijvoorbeeld hieronder. Spreekster zal de gemaakte opmerkingen meenemen. 
  
 De heer Smits stelt voor om dit onderwerp met Parkstad en de Westelijke Mijnstreek te 

bespreken. Spreker vraagt uitleg over de omzet in relatie tot alle achttien gemeenten die deze 
overeenkomst ondertekenen. Gaat het over de omzet van de aanbieder per gemeente? 

 De heer Bierma antwoordt dat het gaat over de overeenkomst die een aanbieder met de zes of 
achttien gemeenten sluit. 

 Mevrouw Smeets zal dit nog verder uitzoeken. Het gaat om de omzet per gemeente, niet om de 
omzet met alle gemeenten. 

 De voorzitter vindt dit een punt van aandacht. 
 De heer Schefman stelt vast dat dit ook positief kan werken in verbinding met de Participatiewet. 
 
 Artikel 26: Algemene voorwaarden 
 De heer Bierma merkt over artikel 26.4 op dat de laatste zin vervalt. Het van toepassing 

verklaren van het Nederlands recht past beter in artikel 28. 
 
 Artikel 27: Wijziging van omstandigheden 
 De heer Bierma merkt op dat tijdig informeren logisch is. Naast marktwijzigingen kunnen 

gemeenten bijvoorbeeld ook gaan herindelen. 
 
 Artikel 29: Onvoorzien 
 De heer Bierma is hierover het minst tevreden. 
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4. Conclusies naar aanleiding van discussie 
 De voorzitter vraagt of alle punten besproken zijn. De voorzitter stelt vast dat niemand 

opmerkingen heeft. Dat geeft de burger moed. De voorzitter vraagt of de aanwezigen bereid 
zullen zijn deze DVO waarin de gemaakte opmerkingen zijn verwerkt, te ondertekenen. 

 De heer Smits antwoordt dat dit deels afhankelijk is van de invulling van de bijlagen. 
  
 De aanwezigen onderschrijven deze opmerking van de heer Smits. 
  
 De voorzitter zal hierop zo dadelijk terugkomen. De voorzitter vindt dit in ieder geval goed om te 

horen. 
 De heer Bierma vindt dit ook voldoening geven. Er komt nog een verfijningslag die virtueel kan 

worden afgedaan. 
 
5. Planning tot 4 november 2014 
 De voorzitter geeft aan dat in de afgelopen weken duidelijk is geworden dat voor het gehele 

proces met alle bijlagen iets meer tijd genomen moet worden. Volgende week woensdag staan 
nog twee ontwikkeltafels kwaliteit en ZiN-pgb op de agenda. Op maandag 15 september 2014 
volgen dan de laatste twee definitieve verslagen en de aangepaste stukken. Vervolgens is nog 
een virtueel ontwikkeltraject mogelijk tot en met 19 september 2014. Tussentijds wordt hard 
gesleuteld aan de gehele uitwerking. De invuloefening wordt daarna bijgevoegd ten behoeve van 
de portefeuillehouders, welke aanzienlijk zijn uitgebreid. De voorzitter heeft de planning scherp 
voor de zes Maastricht/Heuvelland-gemeenten. De planning voor Parkstad en de Westelijke 
Mijnstreek moet nog worden bekeken. Op 24 september 2014 kunnen de portefeuillehouders in 
overleg met elkaar het complete pakket (DVO en alle bijlagen) bekijken. 

  
 De heer Smits vraagt of de kortingen nu ook gaan gelden voor Parkstad en de Westelijke 

Mijnstreek. Deze gemeenten hebben immers in andere trajecten al heel andere kortingen 
afgesproken. 

 Mevrouw Smeets antwoordt ontkennend. De achttien gemeenten gelden alleen voor het 
onderdeel jeugd. Het kortingspercentage van 20% komt uit de RTA. Dit percentage geldt voor de 
achttien gemeenten. 

 De voorzitter voegt toe dat het kortingspercentage beschermd wonen wel voor de Westelijke 
Mijnstreek gaat gelden. 

  
De heer Smits vraagt of de gemeenten uit Parkstad het DVO alleen tekenen vanuit jeugd. 

 De voorzitter en de heer Bierma antwoorden bevestigend. 
 Mevrouw Smeets voegt toe dat Maastricht als centrumgemeente mede voor de andere 

gemeenten ondertekent. 
  

De voorzitter denkt dat er nog een aantal nadere bepalingen voor de reikwijdte van deze DVO 
opgenomen moeten worden. 

 De heer Simons voegt toe dat een aanbieder in bijlage 1 aanvinkt waar de aanbieder voor in 
aanmerking komt. Een Wmo-aanbieder uit Parkstad zal daar bijvoorbeeld geen kruisje zetten. 

 De heer Hoenderkamp vindt dat voorkomen moet worden dat de twaalf niet-
Maastricht/Heuvelland-gemeenten een stuk ondertekenen waarin die kortingspercentages staan. 
Dan ontstaat hierover ook geen discussie. 

 
 De aanwezigen onderschrijven deze opmerking van de heer Hoenderkamp. 
 
 De voorzitter vervolgt dat de uitvraag op 25 september 2014 kan uitgaan onder voorbehoud van 

goedkeuring van de colleges. De DVO zal dan samen met alle bijlagen naar alle aanbieders 
gaan. De aanbieders hebben dan twee weken tijd voor een reactie. Daarna is 10 oktober 2014 de 
deadline voor het aanleveren van de informatie. Vervolgens wordt een quickscan gemaakt van 
alles wat voorligt. In de week erna (de week van de herfstvakantie) wordt een kernteam 
geformeerd dat aan de slag gaat om voor alle gemeenten en dienstverleners een overzicht te 
genereren, om vervolgens vanuit dit overzicht in de laatste week van oktober de directies een 
beeld te kunnen geven en om later in die week alle portefeuillehouders mee te nemen. Dit alles 
zal vervolgens op 11 november 2014 door alle colleges worden vastgesteld. 

 Dit is een enorme hoeveelheid werk, maar het kan niet sneller en mag niet langzamer. De 
voorzitter merkt op dat in geheel Nederland 1 oktober 2014 altijd als heilige datum is genoemd. 
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 De voorzitter geeft aan dat de colleges de DVO en de bijlagen op 30 september 2014 kunnen 
vaststellen. In die bijlagen staan ook de kortingen opgenomen. Als op 30 september 2014 de 
colleges met deze lijn akkoord gaan, heeft men in principe dus voor 1 oktober 2014 meer grip en 
duidelijkheid voor 2015. Op basis van bijlage 2 kunnen de aanbieders dan een aanbod doen. 
Formeel genomen zijn echter niet alle contracten voor 1 oktober 2014 geregeld. De projectgroep 
vindt het echter verstandiger om het aldus voor een weloverwogen start in 2015 te doen. Wel 
moet men alert zijn voor eventuele verkeerde ruchtbaarheid. De hulp van iedereen is hierbij heel 
hard nodig. Na 11 november 2014 kunnen in de resterende dagen van die week alle directeuren 
de overeenkomsten ondertekenen. De voorzitter vraagt om een reactie. 

 
 De heer Ackermans ziet nog beren op de weg. Het is 1 minuut voor 12. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. 
  
 De heer Vliegen vraagt de planning op de site te publiceren. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. Dit kon echter niet eerder gebeuren omdat het plan immers 

ook nog intern moest worden besproken. Dit plan lijkt nu haalbaar. 
  
 Bijlage 2 
 De heer Simons geeft vervolgens aan dat het de bedoeling is om vanuit bijlage 2 een aantal 

zaken aan te scherpen. Daarvoor is de politiek ook deels nodig. Ten aanzien van de systematiek 
geeft spreker aan dat men met arrangementen per productsoort gaat werken. Voor jeugd en de 
Wmo worden de productsoorten apart benoemd. Hiervoor worden de werkgroepen ingesteld. Bij 
beide worden P en Q uitgevraagd, waarbij het bij Q niet alleen gaat over het aantal cliënten maar 
ook over de intensiteit (uren), zodat men een goede nulmeting heeft die als basis wordt gebruikt. 

 Daarnaast is er ook een discussie vanuit ZiN en pgb. Een aanbieder die pgb-gefinancierde zorg 
levert en die wil overstappen naar ZiN heeft straks twee mogelijkheden. De aanbieder geeft 
allereerst zelf de eigen historie aan. Dit staat ook in de format. Vanuit die historie leidt de 
aanbieder zelf de eigen gemiddelde arrangementstarieven af. De aanbieder kan dit straks naast 
de laagst gecontracteerde ZiN-tarieven leggen. De aanbieder kan dan zelf een keuze maken. Dit 
is afgesproken omdat men vooral van de pgb-aanbieders hoort dat zij groot zijn geworden door 
een bepaalde efficiency en werkwijze. Daarbij hoort ook een laag tarief. Een korting zou dan niet 
eerlijk en haalbaar zijn. De projectgroep ziet dit ook zo. Daarom moet aan deze pgb-aanbieders 
de keuze worden geboden. 

 Het nadeel van deze eventuele keuzemogelijkheid voor het ZiN-tarief is dat pas in de tweede 
helft van oktober het laagst gecontracteerde ZiN-tarief afgeleid kan worden. Dit houdt in dat deze 
aanbieders moeten wachten. Alle nieuwe aanbieders worden echter op het laagste ZiN-tarief 
gezet. Verder worden de pgb-professionals voorlopig niet extra gekort. Wel zal bij de niet-
professionele pgb-financierders een heel grote slag worden gemaakt. Men kan daar immers niet 
hetzelfde tarief wegzetten als bij een professionele instelling. Daar wordt dus gigantisch op het 
ZiN-tarief gekort. 

  
 De voorzitter merkt op dat in bijlage 2 de kortingspercentages staan. De bedoeling is om naar 

arrangementsprijzen te gaan. Daarvoor is basisinformatie nodig. De voorzitter vraagt aan de heer 
Simons wat de afspraken van de ontwikkeltafel van vanochtend zijn en hoe die zich tot bijlage 1 
verhouden. 

 De heer Simons geeft aan dat bij bijlage 2 over de haalbaarheid van de kortingspercentages is 
gesproken. Daarbij werd de link naar de toegang gelegd. Vanuit de ambtelijke kant is toen 
aangegeven dat er ook nog met de bestuurders een slag te slaan is. Als de politiek keihard 
vasthoudt aan de indicatierechten van burgers uit 2014 naar 2015 waaraan niet getornd mag 
worden, wordt het voor de aanbieders heel moeilijk om de gegeven kortingen te realiseren. De 
bestuurders zullen dus moeten meewerken aan het eerder herindiceren van de cliënten daar 
waar mogelijk, zodat aan de aanbieders de ruimte wordt gegeven de korting te halen uit de 
nieuwe en ook uit geherindiceerde cliënten en niet uit de overloop. 

 De heer Hoenderkamp merkt op dat het wettelijke kader vaststaat. Binnen het wettelijke kader 
moet er ruimte zijn om met de cliënt in gesprek te gaan over de invulling van het recht. Als de 
gemeenten de aanbieders daarin niet inhoudelijk steunen zijn de kortingspercentages niet 
haalbaar. Omgekeerd is vanochtend ook gezegd dat als de gemeenten de aanbieders daarin wel 
steunen, de kortingspercentages haalbaar zijn. De toezegging dat men op grote schaal gaat 
herindiceren is echter niet gedaan. Geldt een bestaande indicatie tot eind 2015 dan wordt hieraan 
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niet getornd, tenzij de cliënt zelf instemt met een nieuwe indicatie. Aan de rechten wordt dus niet 
getornd, maar alleen aan de invulling daarvan. 

  
 De voorzitter merkt op dat in het huidige stelsel voor een organisatie deze speelruimte ook al bij 

de uitvoering bestaat. Het punt is dat aan de voorkant (met name bij de overgang) goed naar de 
omvang van de cliëntenpopulatie op bijvoorbeeld 31 december 2014 moet worden gekeken en 
moet worden bezien hoe zich dit naar voren vertaalt en welke vrijheid er bij de nieuwe instroom 
en bij de nieuwe arrangementen bestaat. En hoe snel dit alles valt te bewerkstelligen en hoe 
hoog dat tempo is. Dit kan per product en per dienst aanzienlijk verschillen. Vanochtend is 
daarvan gezegd dat men elkaar daarin goed moet voeden omdat het weinig zin heeft om koste 
wat het kost enerzijds vast te houden aan een kortingspercentage en anderzijds geen enkele 
speelruimte te bieden om bij de kleine q uit de voeten te kunnen. Het risico bestaat immers dat 
men halverwege het jaar een aantal organisaties over de rooie heeft gejaagd, dat cliënten niet 
geholpen zijn en dat er geld in de pot achterblijft. Vanochtend is duidelijk aangegeven dat met de 
percentages in de tabel en de randvoorwaarden, het uitvoerbaar is om met de kleine q te sturen. 

 De voorzitter legt nog een keer uit dat de grote Q duidt op het volume (het aantal cliënten, de 
toegang) en de kleine q betreft de manier waarop men uitvoering geeft aan de doelstelling van 
het ondersteuningsplan. PxQ is dus het arrangementstarief. 

 
 Mevrouw Hannen stelt vast dat dus 20% van het arrangement afgaat. Spreekster kan zich dit bij 

de ambulante zorg goed voorstellen, maar bij de intramurale zorg niet. Een jaar heeft immers 365 
dagen. Men kan daarvan niet minder dagen leveren. 

 De heer Schefman merkt op dat men bij intramuraal door het inzetten van ander samengesteld 
personeel iets kan doen. 

 Mevrouw Hannen antwoordt dat men dan wel een ander product levert. Dan zit men niet in de 
kleine q. Men draait dan aan een andere knop. Spreekster vraagt zich ook af in hoeverre 20% bij 
jeugd haalbaar is. 

 De heer Schefman merkt op dat het bij extramuraal wel een begaanbare weg is. 
  
 Mevrouw Smeets vraagt of dit binnen jeugd differentieert, dus dat men bij extramuraal iets meer 

kan halen en bij intramuraal minder. Die 20% is echter wel een bestaande afspraak uit het RTA. 
 Mevrouw Hannen antwoordt dat met de verhouding tussen extramuraal en intramuraal niet 

gesubstitueerd kan worden. Spreekster stelt vast dat de 20% gewoon is opgelegd. 
  
 De heer Ackermans vraagt zich af of die 7% bij jeugd ook kan betekenen dat men 7% minder 

aanbod gaat leveren. Is die 7% een efficiencykorting? 
 Mevrouw Smeets antwoordt dat men dan aan de grote Q gaat draaien. Die 7% is vooral bedoeld 

om innovatieve zorgvormen te bedenken en om nieuw aanbod te creëren. 
 De heer Smits merkt op dat dit laatste vanzelf gaat gebeuren. 
  
 De heer Ackermans vindt dit toch heel ingewikkeld en hij voorziet problemen. 
 Mevrouw Gerretsen vindt dat er een heel grote kans bestaat dat straks te weinig mensen worden 

geholpen. 
 De heer Schefman ziet meer als het probleem dat er bij jeugd zowel een intramuraal als een 

extramuraal gedeelte zit. Bij de rest is dit echter keurig uitgesplitst. 
 Mevrouw Smeets antwoordt dat de 20% gebaseerd is op de afspraak uit het RTA. Daarbij is ook 

afgesproken hoe de arrangementen gedifferentieerd kunnen worden. Alles staat of valt met de 
bepaling van het tarief en hoe men de arrangementen definieert. Spreekster ziet daarin de 
oplossing. 

 De heer Schefman merkt op dat er ook nog werkgroepen komen waarin dit getackeld moet 
worden. 

  
 De heer Hoenderkamp merkt op dat het weer ter discussie stellen van de percentages niet op de 

agenda staat. 
 De heer Schefman vraagt door wie de percentages zijn voorgesteld. 
 De heer Hoenderkamp antwoordt dat de percentages door de projectgroep zijn voorgesteld. 

Vanmorgen is duidelijk gezegd dat met deze percentages de kwaliteit onder druk komt te staan, 
maar er is niet gezegd dat het niet haalbaar is. 

 Mevrouw Gerretsen geeft aan dat het bij sommige voorzieningen echter zeker niet mogelijk is. 
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 De heer Ackermans merkt ten aanzien van de jeugdzorg op dat men met de betreffende 
aanbieders het gesprek zou moeten aangaan indien men de intramurale capaciteit wil afbouwen. 
Daarover moeten dan afspraken worden gemaakt. Daarmee kan men de bezuinigingen 
uiteindelijk ook realiseren. Als men veel intramurale zorg levert is de korting van 20% bijna niet te 
bewerkstelligen.  

 De heer Hoenderkamp antwoordt dat niet exact hetzelfde product wordt gevraagd voor 20% 
minder. De kosten voor intramurale arrangementen bestaan bovendien niet alleen uit de vaste 
kosten. 

 Mevrouw Hannen geeft aan dat een groep een bepaalde personele formatie heeft. Men kan 
bijvoorbeeld niet de nachtdienst schrappen. Het wordt ondoenlijk om een rooster op te stellen. 

  
 De voorzitter geeft aan dat jeugd als een lumpsumpost staat benoemd. Het is belangrijk om in 

de tussenstap die wordt gemaakt, goed te bekijken wat wel en wat niet verantwoord haalbaar is. 
Men kan natuurlijk met een kleine q met de dienstverlening binnen een bepaalde setting aan de 
slag. Daarbij moet echter worden bekeken wat mogelijk is. 

  
 Mevrouw Gerretsen merkt op dat als een zorgaanbieder al heel efficiënt werkt en een van de 

goedkoopste aanbieders is, de 20% daarin al zit verwerkt. 
 De heer Hoenderkamp antwoordt dat in deze situatie al is voorzien. De aanbieder kan dan voor 

het door de gemeente vastgestelde minimale tarief kiezen dat hoger is dan het eigen historische 
tarief. In het proces worden deze aanbieders eruit gefilterd. 

 Mevrouw Hannen merkt op dat dit wel betekent dat andere aanbieders dan bijvoorbeeld 40% 
moeten inleveren. 

 De heer Hoenderkamp antwoordt dat de percentages nu voor 2015 worden vastgeklikt. 
  
 De heer Smits vraagt wie bedenkt dat men het laagste tarief heeft. Spreker vraagt meer uitleg 

over de procedure. 
 De heer Hoenderkamp antwoordt dat de prijzen en omzet van 2013 en 2014 worden gevraagd. 

Het aanbod wordt daarna gekozen. 
 Mevrouw Deiana-Maes ziet dit als een kans voor de aanbieder die al een heel laag tarief 

hanteert. Bij een vrij hoog tarief is een laag tarief echter een risico. 
 De heer Hoenderkamp legt opnieuw uit hoe men dit systeem heeft bedacht. Er is geconstateerd 

dat er momenteel geen normprijzen te formuleren zijn. Daarom wordt dit nu afgeleid uit de 
historische omzet. 

  
 De voorzitter voegt toe dat eventueel tijdens de uitvoering samen geconstateerd kan worden als 

het knijp gaat zitten. Daarnaast is er ook nog een hardheidsformule en bovendien is er ook nog 
een risicopot. De eerste vraag is wat het percentage voor de uitvoering en omzet betekent. 
Verder moet er ook ruimte zijn – ook voor de gemeente – om te kunnen bijsturen. In dit spel zit 
men samen gevangen. 

 De heer Hoenderkamp voegt toe dat bij jeugd een aantal kaders zijn vastgesteld. Het wettelijke 
kader is daarbij het belangrijkste kader. In 2015 geldt de continuïteit van zorg. 

  
 De heer Ackermans vindt nog steeds de 20% korting in relatie tot de continuïteit van zorg heel 

lastig. 
 De heer Simons ziet als probleem dat men de discussie die destijds door een aantal partijen 

rondom jeugd is gevoerd opnieuw in het leven roept. De partijen die daarbij zijn geweest, hebben 
de gevolgen hopelijk goed doordacht. 

 De heer Ackermans merkt op dat de 20% korting in het RTA voor Zuid-Limburg is opgelegd. De 
Koraal Groep heeft hiertegen schriftelijk bezwaar ingediend, maar nooit een reactie vanuit de 
gemeente ontvangen. Als de Koraal Groep hierin mee moet, zal zij dit ook doen. Maar dan moet 
wel duidelijk worden hoe dit ingevuld moet worden. 

  
 De heer Schefman merkt op dat de gemeente Maastricht indertijd apart met Sonar het gesprek is 

aangegaan om te komen tot een redelijk aanvaardbaar plan. Spreker stelt voor dit ook aldus met 
de Koraal Groep af te wikkelen. 

 De heer Ackermans begrijpt dit. Spreker geeft aan dat de 20% echter gewoon is opgelegd, 
zonder enige discussie. Spreker wil graag het punt maken dat dit niet aan de aanbieders is 
gevraagd. 20% is immers een hele opgave. Als men nu de 20% in deze tabel vertaalt, moet 
duidelijk zijn wat hieronder wordt verstaan. 



  Pagina 18 van 18 
 

 

 De voorzitter geeft aan dat er nog een tussenstap is te maken, waarbij men verschillende 
producten en diensten er even tussenuit filtert. De voorzitter vraagt aan de heer Ackermans om 
bij de werkgroep van mevrouw Smeets aan te haken, indien de heer Ackermans hiervoor nog tijd 
kan vrijmaken. 

  
 De voorzitter geeft aan dat hij zojuist samen met de heer Simons en de heer Hoenderkamp een 

beeld heeft geschetst van de ontwikkeltafel prijs-prestatie. De voorzitter herhaalt zijn eerdere 
oproep om aan te schuiven bij de werkgroep van mevrouw Smeets voor jeugd en bij de 
werkgroep van heer Simons voor de Wmo om de format te bekijken. In deze werkgroepen komen 
dan de navolgende vragen aan de orde. Waar loopt men tegenaan? Is de onderverdeling 
duidelijk genoeg? Daarnaast wordt ook de vertaling van de verschillende DBC‟s en de H-
categorieën bekeken. Matcht dit met de systemen? Op 25 september 2014 zal de uitvraag dan 
de deur uitgaan. De voorzitter hoopt dat de invulling daarvan dan voor iedereen helder zal zijn. 
Verder zit daar ook in of de vertaling naar de arrangementen goed is te doen. 

 De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog vragen hebben. 
 
 De heer Schefman merkt op dat in Parkstad duidelijk is geworden dat toch sprake is van 

vervuilde bestanden. Men is dit bij beschermd wonen tegengekomen. Mensen zijn bij 
psychogeriatrische afdelingen terechtgekomen, terwijl men eigenlijk bij de Wlz hoort. Wordt hier 
nog een slag gemaakt of wordt dit als historisch zo gegroeid beschouwd? Spreker neemt aan dat 
dit ook in Maastricht merkbaar is 

 De heer Hoenderkamp antwoordt dat de Maastricht/Heuvelland-gemeenten geen zicht op de 
historische klantindicaties hebben. Het relatieve voordeel van de gekozen aanpak is dat de 
DVO‟s worden aangegaan op basis van de historische gegevens. Het is echter wel wenselijk dat 
men een check kan maken. 

 De voorzitter merkt op dat dit vraagstuk op 10 oktober 2014 geheel opgehelderd moet zijn. 
 De heer Hoenderkamp wil het liefste de uitvraag een-op-een kunnen vergelijken. 
 
 De heer Simons deelt mee dat de werkgroep Wmo waarschijnlijk volgende week donderdag 

wordt gepland. 
 Mevrouw Smeets voegt toe dat de werkgroep jeugd waarschijnlijk aanstaande dinsdag van 

13.00-14.00 uur wordt georganiseerd. 
 
6. Sluiting 
 De voorzitter heeft een heel goed gevoel bij het bereiken van het DVO-resultaat, maar er moet 

nog wel heel veel werk worden verzet. 
  
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze tweede ontwikkeltafel DVO en 

sluit om 17.00 uur de vergadering. 
 
 
 
 
Maastricht, 5 september 2014 


