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Verslag tweede Ontwikkeltafel Prijs-Prestatie Gronsveld d.d. 5 september 2014 
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1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen om 09.00 uur welkom bij deze ontwikkeltafel Prijs-Prestatie. Hij 
deelt mee dat ook Parkstad Limburg en Sittard-Geleen zijn aangeschoven omdat Maastricht 
Heuvelland op het gebied van jeugd ook met die organisaties samenwerkt. 
 

2. Introductie door de projectleiding 
Er is veel voorbereidend werk gedaan. Dat moet uiteindelijk leiden tot een goed pakket voor 
samenwerking. De discussie van deze dag vindt plaats aan de hand van de bijlagen. Verder wordt 
er aandacht besteed aan de planning. 
 
De heer Moers stelt voor om het onderwerp Hulp bij het huishouden toe te voegen, onder andere 
over de lopende overeenkomsten en over mogelijke drempels bij de subsidieregeling. 
 
De voorzitter stemt ermee in. 
 

3. Discussie aan de hand van de bijlagen. 
 
 

Bijlage 2, uitleg prijs/prestatie: kortingen, werken met arrangementen, maximale capaciteit 
 
De heer Hoenderkamp gaat eerst in op bijlage 2. 
De prijsafspraken voor 2015 worden gerelateerd aan de historische kosten. Er is gepoogd om te 
komen tot gemiddelde tarieven. Dat heeft echter verliezers en winnaars tot gevolg. De gemiddelde 
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zwaarte tussen de verschillende aanbieders kan verschillen. Daarom is uiteindelijk gekozen voor de 
historische tarieven van de verschillende aanbieders. Daarop wordt een korting toegepast. 
De tarieven worden gebaseerd op de historische gegevens betreffende de omzet per 
productcategorie en aantal cliënten. 
Consultatie en detachering zijn twee nieuwe producten. Die zijn nodig om de toegang tot zorg goed 
in te kunnen vullen, bijvoorbeeld de inkoop van consulten en de inkoop van expertise bij het stellen 
van de diagnose. 
Nieuwe aanbieders kennen nog geen historie. Hun tarieven worden bepaald op basis van 
gemiddelde tarieven van de andere aanbieders. 
De gemeente wil graag werken met pgb’s. Daarvoor moeten ook tarieven worden vastgesteld. Ook 
die tarieven zijn gebaseerd op historische gegevens. Spreker wil van de deelnemers weten of de 
kosten van pgb’s gemiddeld lager zijn dan van zorg in natura. 
2015 wordt een ontwikkeljaar wat betreft de systematiek. Daarvoor moet in dat jaar de kennis 
opgebouwd worden aan de hand van uitgebreide spiegelinformatie van de organisatie. De 
systematiek van ontwikkeltafels wordt daarom in 2015 voortgezet. 
 
De heer Van Geleuken constateert een stapeling van kortingen. Het arrangementstarief komt nog 
eens boven op de andere kortingen. Spreker gaat ervan uit dat door de transitie de instroom 
afneemt. Ook dat levert voordelen op en dat komt ook ten goede aan het totale budget. Dat moet 
dan ook verwerkt worden in de tarieven. Het is dus niet logisch om de tarieven met het voorgestelde 
bedrag te verlagen, zeker gezien het feit dat de gemakkelijke klanten door wijkteams en door 
preventie worden afgevangen en dat de organisaties dus geconfronteerd worden met meer cliënten 
die zwaardere zorg nodig hebben. 
 
Mevrouw Soeters is het daarmee eens. Ook de toevoeging van de specialistische jeugdzorg leidt 
tot duurdere behandelingen en dus hogere kosten. Ook wordt niet gesproken over de 
kapitaalslasten van het aanbieden van klinische voorzieningen. 
De termen historische kosten en historische omzet moeten goed beschreven worden. Dat zijn 
aparte grootheden en die moeten goed genuanceerd in het stuk aan bod komen. 
Tot slot vindt zij dat de specialistische medische kosten erg laag zijn ingeschat. 
 
De heer Keulers heeft moeite met het feit dat er alleen gekeken wordt naar historische kosten. 
Minder efficiënt werkende organisaties worden net zo veel gekort als andere organisaties. Daardoor 
worden goed georganiseerde organisaties, die relatief lage kosten hebben, dubbel gestraft. Spreker 
vindt dat een oneerlijke systematiek. 
 
De heer Lenaards mist de indexatie van 2013 naar 2014 en 2015. Hij gaat ervan uit dat dat een 
omissie is. 
Een maatwerkvoorziening is eigenbijdrageplichtig. Dat gaat via het CAK. Die organisatie kent geen 
arrangementen. Dat houdt in dat er twee systemen naast elkaar ontstaan. Dat vergt weer extra 
administratieve capaciteit. Verder is bij het detacheren van medewerkers sprake van btw-plicht. Ook 
daar moet duidelijkheid over komen 
Spreker bestrijdt dat pgb-klanten goedkoper zijn. Voor organisaties is het goedkoper om collectieve 
afspraken te maken. 
 
De heer Keulen is het daarmee eens. Bovendien leiden aparte tarieven tot een aantasting van de 
keuzevrijheid van de cliënten. 
 
De heer Biesmans deelt mee dat de afspraken met zorgverzekeraars geactualiseerd zijn. Die 
afspraken zijn een betere basis om de tarieven verder in te vullen. Spreker wil verder de reden 
weten van de aanpassing van de kortingspercentages van begeleiding groep en beschermd wonen. 
 
De heer Lenaards wil weten wie nu echt verantwoordelijk is voor het budget. Die 
verantwoordelijkheid kan niet afgeschoven worden op de alleenaanbieder van zorg. Spreker stelt 
voor om dat goed te monitoren om te voorkomen dat budgetten gaan knellen. 
 
De heer Van Geleuken wil meer informatie over de afhandeling door de verschillende gemeenten. 
Het gebruik van de verschillende budgetten van de verschillende gemeenten moet gereguleerd en 
op elkaar afgestemd worden. 
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Mevrouw Soeters constateert dat aanbieders die aantoonbaar fors goedkoper werken, een korting 
kunnen bedingen. De korting wordt bepaald door de gemeente. De regels daarvoor zijn nu niet 
duidelijk. Dat leidt tot misverstanden. Zij stelt voor om die zaken duidelijker in de stukken op te 
nemen. 
 
De heer Keulen wil weten wat het verschil is tussen begeleiding groep en dagbesteding. 
 
De heer Van Geleuken wil weten of arrangementen vaste tarieven bevatten of dat er nog 
parameters kunnen worden veranderd als blijkt dat de kosten lager zijn. 
 
De heer Lenaards wil weten hoe de afrekening uiteindelijk plaatsvindt. 
 
De heer Biesmans deelt mee dat organisaties worden afgerekend op volume. Hij wil weten hoe de 
gemeente aankijkt tegen zorg aan AWBZ-cliënten zonder indicatie; die zorg moet ook 
gecontinueerd worden. 
 
De heer Simons gaat in op de opmerkingen en vragen. 
De arrangementstarieven zijn gebaseerd op de historie van de organisatie. In eerste instantie is 
uitgegaan van de situatie in 2013. Er is eerder gesproken over aanpassing van de tarieven, omdat 
er in 2014 en 2015 nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Bij goed onderbouwde afwijkingen 
van de historische informatie als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, kan nu afgeweken worden van 
het vastgestelde tarief. 
Spreker benadrukt dat er gerekend wordt met historische omzet (het gedeclareerde bedrag). De 
kostprijssystematiek wordt vooralsnog gehandhaafd. Die systematiek wordt aangepakt in het 
ontwikkeltraject na 2015. 
 
De heer Keulen wil weten of het gaat om het totale bedrag van zorg in natura en pgb. 
 
De heer Simons antwoordt dat beide zaken apart moeten worden geregistreerd, zowel in aantallen 
als in bedragen. Als een aanbieder zorg in natura aanbiedt, wordt uitgegaan van de historische 
tarieven (inclusief de korting). Aanbieders die met pgb’s werken, kunnen overstappen op het 
(laagste) tarief van zorg in natura als zij zodanig gegroeid zijn dat ze zorg in natura efficiënter 
kunnen aanbieden. Het probleem is echter dat het laagste tarief in de regio pas eind oktober 2014 
bekend is. De organisatie zal dan ook dan pas een keuze kunnen maken. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat als aanbieders aantoonbaar (super)effectief werken, er 
overleg mogelijk is over de hoogte van de korting. 
 
Mevrouw Soeters is het daarmee eens, maar pleit in dat geval voor transparantie voor de te 
leveren kwaliteit in relatie tot de prijs en de korting. Ook kan gebruikgemaakt worden van 
bijvoorbeeld staffelpercentages. 
 
De heer Hoenderkamp constateert dat de organisaties van mening zijn dat de tarieven voor pgb en 
zorg in natura gelijk moeten zijn. 
 
De heer Simons vervolgt met zijn reactie. Hij stelt voor, op basis van eerdere discussies met de 
organisaties, om in 2015 een aantal evaluatiemomenten in te bouwen om de arrangementen te 
bespreken. Onder andere kan gesproken worden over de administratieve lasten en of de 
vastgestelde prijzen voldoen. Bij forse afwijkingen, bijvoorbeeld door efficiënt werken of een fors 
grotere of kleinere vraag naar zorg, moeten aanpassingen mogelijk zijn. 
 
De heer Van Geleuken is er voorstander van om vast te houden aan de gemaakte afspraak. In 
2015 kan verder bekeken worden hoe zaken in 2016 georganiseerd moeten worden. 
 
De voorzitter beaamt dat de arrangementsprijzen in 2015 gehandhaafd moeten blijven. Wel zijn 
afwijkingen mogelijk in de budgetten als er grote veranderingen plaatsvinden in de vraag naar zorg. 
 
De heer Simons beaamt dat onduidelijk is wat de zorgbehoefte is in 2015. Die kan afwijken van de 
huidige situatie, bijvoorbeeld door een latente zorgbehoefte. Hij benadrukt verder dat de afrekening 
plaatsvindt op basis van nacalculatie. 
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Mevrouw Beenackers gaat in op de vraag over onderlinge afstemming wb financiële afhandeling 
tussen de gemeenten. Zij deelt mee dat er vooralsnog hieromtrent geen afspraken zijn. Er wordt wel 
gedacht aan een algemeen (risico)fonds. 
 
De heer Hoenderkamp benadrukt dat gemeenten onderling niet solidair zijn en niet zullen gaan 
meebetalen aan de kosten van andere gemeenten. Wel worden de algemene kosten afgestemd. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat vooraf niet bekend is uit welke gemeente nieuwe cliënten 
komen. 
 
De heer Hoenderkamp beaamt dat. Dat is echter het probleem van de gemeente. Gemeenten 
betalen organisaties voor het verlenen van zorg aan cliënten uit de betreffende gemeente en zijn 
dus gebaat met een beheersing van het aantal zorgvragers. 
 
De heer Simons merkt op dat organisaties het moeten aangeven als een bepaald plafond wordt 
bereikt. 
 
De heer Van Geleuken constateert dat hiermee een openeinderegeling ontstaat. De rem is dan 
weg bij de aanbieders. 
 
Mevrouw Bytchkova deelt mee dat gemeenten ook te maken hebben met wettelijke bepalingen. 
Cliënten kunnen niet geweigerd worden. Het is dus een openeindregeling. Het is daarom belangrijk 
voor de gemeente om maatwerk te leveren en niet alles dicht te timmeren. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de budgetten voor de komende jaren globaal bekend zijn. Als 
aanbieders niet ‘meeremmen’, zal het systeem vastlopen. Ook dat heeft zijn consequenties. 
Daarom wordt ook in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd dat partijen het probleem samen 
oppakken. 
 
De heer Biesmans acht de kans groot dat de zaak op deze manier vastloopt. Cliënten hebben 
recht op zorg en zullen naar de rechter stappen als zij die zorg niet krijgen. 
 
De heer Lenaards beaamt dat organisaties geen cliënten kunnen weigeren. De prijs per 
productsoort ligt vast. Meer cliënten betekent meer uitgaven. 
 
Mevrouw Beenackers benadrukt dat het systeem erop is gericht om aan de voorkant al zaken af te 
handelen met bijvoorbeeld preventie en participatie. Er moet met alle partijen gestuurd worden op 
minder (dure) zorg. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat ook organisaties een verantwoordelijkheid hebben, namelijk 
de mate van (dure) zorg. Daarvoor worden arrangementen afgesloten. 
 
De voorzitter benadrukt dat het de uitdaging van de organisaties is om de zorg op een efficiënte 
manier te organiseren. 
 
De heer Lenaards deelt mee dat het uiteindelijk gaat om een vaste prijs: de prijs per arrangement 
maal het aantal cliënten. Dat is het budget voor de organisatie. 
 
Mevrouw Beenackers benadrukt dat het hierbij gaat om een overgangsfase met cliënten die 
gebruik kunnen maken van het overgangsrecht. 
 
Mevrouw Soeters vraagt naar de procedure voor verwijzingen door de huisarts. Zij wil weten of ook 
de gemeente betrokken moeten worden bij een doorverwijzing. 
 
Mevrouw Beenackers maakt onderscheid tussen inhoud van zorg en het proces. De gemeente 
draagt zorg voor het proces (van de doorverwijzing) en gaat niet over de inhoud (wel of niet 
doorverwijzen). Wel moet goed gemonitord worden hoe huisartsen omgaan met doorverwijzingen. 
Op basis van die informatie kunnen eventueel maatregelen worden genomen. 
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De heer Hoenderkamp benadrukt dat in eerste instantie wordt uitgegaan van het aantal cliënten in 
2013. Cliënten die op een reguliere manier binnenkomen, moeten altijd worden behandeld ook al 
wordt er een maximum overschreden. Die zorg wordt altijd vergoed door de gemeente. Dat moet 
wel goed geadministreerd worden, zodat de gemeente op basis van die informatie eventueel 
maatregelen kan nemen. 
 
De heer Van Geleuken constateert dat er alleen prijsafspraken worden gemaakt en geen 
volumeafspraken. Hij is bang dat de kosten van zorg daardoor omhoog schieten. 
 
Mevrouw Soeters is bang voor het ontstaan van wachtlijsten als er gewerkt wordt met vaste 
budgetten. 
 
Mevrouw Beenackers beaamt dat wachtlijsten een dempende werking kunnen hebben, maar dat 
heeft niet haar voorkeur. Daarom moeten verwijzingen door huisartsen goed gemonitord worden om 
te voorkomen dat er te snel en te veel wordt doorverwezen. 
 
De heer Hoenderkamp benadrukt dat er een dienstverleningsovereenkomst wordt getekend waarin 
afspraken worden gemaakt, onder andere ook over dit soort zaken. 
 
Mevrouw Soeters vindt het vreemd dat het wel of niet aanbieden van zorg een verantwoordelijkheid 
van de aanbieder is. Het moet aan cliënten uitgelegd kunnen worden, als er geen zorg verleend kan 
worden. 
 
Mevrouw Beenackers constateert dat de organisaties willen dat de gemeente toch een plafond 
inbouwt en met organisaties in gesprek gaat als er grenzen overschreden worden. 
 
De heer Keulen pleit voor meer aandacht aan de voorkant om de instroom te beperken. Dan is er 
ook geen gevaar voor overstroming. Daarom moet aandacht besteed worden aan de toegang tot 
zorg. 
 
De heer Simons constateert dat gevraagd wordt om toegang tot zorg beheersbaar te houden. 
 
De heer Keulen pleit er hierbij voor om geen onderscheid te brengen in bijvoorbeeld collectieve en 
individuele voorzieningen of de zorg nog verder op te knippen in verschillende functies. Hij pleit 
ervoor om zaken eenvoudig te houden. Dat voorkomt veel extra administratie. 
 
De heer Hoenderkamp beaamt dat minder categorieën de efficiëntie bevordert, bijvoorbeeld met 
één categorie begeleiding met één tarief. 
 
De heer Lenaards wil weten of een gemeente beschikkingen voor zorg moet afgeven. 
 
De heer Hoenderkamp beaamt dat dat het geval is bij maatwerkvoorzieningen. Bij algemene 
voorzieningen is dat niet nodig. 
 
Mevrouw Smeets deelt mee dat het de vrijheid van de gemeente is om met beschikkingen te 
werken. Er kan ook gewerkt worden met meldingen. 
 
De heer Hoenderkamp benadrukt dat vastgelegd moet worden welke product geleverd wordt. 
Daarvoor is een beschikking nodig. Met die informatie kan ook achteraf afgerekend worden. 
 
Mevrouw Soeters constateert dat er voor de eerste keer gesproken wordt over jeugd-GGZ. Dat is 
een heel ander aandachtsgebied, mede gezien de rol van huisartsen hierbij. Zij vindt de ontstane 
situatie erg onduidelijk. Zij wil weten wat de uitgangspunten zijn en wat de consequenties hiervan 
zijn. 
 
Mevrouw Beenackers constateert dat organisaties instrumenten in handen willen hebben om de 
kosten in de hand te houden. De kennis van jeugdzorg is nu nog beperkt. Zij stelt voor om daar in 
een later stadium meer aandacht aan te schenken. 
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De heer Hoenderkamp deelt mee dat er op meer plekken over dit onderwerp wordt gesproken en 
nagedacht. Er zijn ook al veel afspraken over gemaakt, onder andere over de werkprocessen. 
Spreker deelt vervolgens mee dat de budgetten geïndexeerd worden. 
 
De voorzitter gaat in op het vraagstuk van de btw bij detachering. Als je dat doet op basis van 
subsidieverstrekkingen, dan is de organisatie niet btw-plichtig. 
Er is kritiek geleverd op de voorgestelde tarieven van medisch specialisten. Spreker deelt mee dat 
uit is gegaan van een gemiddeld tarief. Hij stelt voor dat de deelnemers daar schriftelijk op 
reageren. Het gaat voornamelijk over de specialisten in de jeugd-GGZ. 
Verder zijn er vragen gesteld over het onderscheid tussen dagbesteding en begeleiding groep, 
terwijl de tarieven niet gelijk zijn. 
 
Mevrouw Westenberg deelt mee dat er bij de GGZ wel onderscheid wordt gemaakt tussen 
dagbesteding en begeleiding. Daarom is dat op deze manier hier opgenomen. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat hier met dagbesteding wordt bedoeld: intramurale zorg. Bij 
beschermd wonen gelden bijvoorbeeld andere kortingspercentages. 
 
De heer Moers vindt dat misverstanden moeten worden voorkomen. Dat is mogelijk door goede en 
eenduidige productcodes toe te kennen. 
 
Mevrouw Bytchkova stelt voor om de huidige codes te hanteren, want die moeten ook gebruikt 
worden voor verantwoording aan het CAK. Ook in het kader van de eigen bijdrage moeten die 
codes gebruikt worden. 
 
De heer Hoenderkamp stelt voor om informatie die aan het CAK moet worden aangeleverd, als 
spiegelinformatie te zien. 
Spreker vervolgt met het onderwerp overgangsrecht. Bij cliënten die onder het overgangsrecht 
vallen, kunnen moeilijk besparingen gerealiseerd worden; dit in tegenstelling tot bij nieuwe cliënten. 
Daarom is er informatie nodig over de volumes: de instroom en uitstroom in de afgelopen jaren per 
categorie. 
 
De heer Biesmans kondigt aan slechts een inspanningsverplichting aan te willen gaan en geen 
resultaatverplichting. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat organisaties een resultaatsverplichting hebben om efficiënt 
georganiseerde zorg te leveren. Dat geldt ook voor zorg aan bestaande cliënten. 
 
De heer Moers benadrukt dat alle partijen gezamenlijk dit traject in gaan. Organisaties moeten ook 
met bestaande cliënten in gesprek kunnen gaan over de intensiteit van de zorgverlening, ondanks 
de juridische status van de huidige zorgverlening. 
 
De heer Hoenderkamp benadrukt dat belangrijk is of met de cliënt kan worden gesproken over de 
intensiteit van zorg. Dat is echter een politieke beslissing. 
 
De voorzitter vervolgt met de opmerkingen over de kortingspercentages. 
 
De heer Simons deelt mee dat kortingen gebaseerd zijn op collegebesluiten en rijkskortingen. 
Bovendien moet rekening worden gehouden met een toename van het aantal zorgvragen. 
Er is goed geluisterd naar de organisaties. Zo kan op bepaalde productsoorten weinig worden 
bezuinigd, bijvoorbeeld bij beschermd wonen. Dat leidt echter tot hogere kortingen bij andere 
productsoorten. Groepsbegeleiding bijvoorbeeld biedt meer mogelijkheden om te bezuinigen. 
Uiteindelijk moet alles wel teruggerekend worden naar het gemeentelijk budget. Spreker vraagt de 
deelnemers om een reactie op de voorgestelde kortingspercentages. 
 
De heer Moers beaamt dat bij begeleid wonen de doorstroom beperkt is. De kortingspercentages 
van 30% bij begeleiding groep zijn echter moeilijk realiseerbaar. Dat is een zware opgave. Er moet 
dan ook gezocht worden naar hoe dat product op een andere manier kan worden aangeboden. 
Het probleem daarbij is de groep huidige cliënten. Daar kan niet op bezuinigd worden. 
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Mevrouw Bytchkova stelt voor om geen knip te maken tussen collectieve en individuele 
voorzieningen. Zo ontstaat wellicht meer ruimte om de kortingen te realiseren. 
 
De heer Wijngaarden stelt voor om afspraken te maken over herindicaties. Door nieuwe afspraken 
te maken is het geldend recht niet meer van toepassing. 
 
Mevrouw Bytchkova vindt dat een verantwoordelijkheid van de politiek. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat huidige indicaties alleen op vrijwillige basis (met instemming 
van de cliënt) kunnen worden gewijzigd. De mensen behouden tot 31 december 2015 hun indicatie. 
Spreker beaamt dat nieuwe indicaties en nieuwe invullingen van bestaande indicaties belangrijke 
sleutels zijn om de bezuinigingen te kunnen realiseren. 
 
De voorzitter wil voorkomen dat er veel bezwaar- en beroepsprocedures worden opgestart. Het 
tempo om te veranderen is gebonden aan juridische kaders; dit terwijl er wel druk is om te 
bezuinigen. 
 
De heer Hoenderkamp constateert dat het realiseren van de kortingspercentages moeilijk is, zeker 
gezien de onmogelijkheid om de zorg aan het huidige cliëntenbestand aan te pakken. 
 
De voorzitter constateert een kip-eiprobleem: op basis van percentages worden straks stukken 
vastgesteld die organisaties verder moeten invullen; vervolgens worden op basis van die informatie 
percentages vastgesteld. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat de percentages niet pas kunnen worden vastgesteld als de 
organisaties die informatie hebben aangeleverd. Dan is het veel te laat. 
 
De heer Van Geleuken wil weten hoe groot het probleem is. Hoeveel organisaties hebben te 
maken met grote afwijkingen in het cliëntenbestand? 
 
De heer Moers benadrukt dat ingegrepen moet worden in de rechten van cliënten om de 
bezuinigingstaakstelling te realiseren. Dat traject moet de gemeente faciliteren. Het realiseren van 
de bezuinigingstaakstelling vergt nu eenmaal veranderingen. 
 
Mevrouw Beenackers constateert dat het een politiek vraagstuk is. De politiek in de verschillende 
gemeenten moet daar een besluit over nemen. 
 
De voorzitter schorst kort de vergadering voor een pauze. 
 

Pauze 
 
De voorzitter heropent de vergadering. Voor de pauze hebben organisaties gevraagd om ruimte 
om de kortingspercentages nader in te vullen. Ook moesten er randvoorwaarden worden op 
gesteld. Daar is in de pauze druk over gesproken. 
 
Mevrouw Beenackers deelt mee dat de gemeenten financieel gezien geen keuze hebben. De 
opgelegde bezuiniging moet worden gerealiseerd. Organisaties moeten daarom de ruimte hebben 
om met bestaande cliënten in gesprek te gaan. Dat moet bestuurlijk geregeld worden, anders 
ontstaat er een enorm financieel probleem. 
 
De voorzitter vraagt of het voorstel met kortingspercentages redelijk is. 
 
De heer Van Geleuken wil meer weten over de reserves die de gemeenten aanhouden voor 
risico’s. 
 
De heer Simons beaamt dat er geld gereserveerd wordt voor het afdekken van risico’s. Dat heeft te 
maken met het feit dat het feitelijk om een openeindregeling gaat. In de loop van 2015 moet daar 
meer duidelijkheid over komen. Als het geld niet nodig is, moet het bestemd blijven voor het sociaal 
domein. 
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De reserve voor nieuwe aanbieders is ingesteld voor nieuwe aanbieders die voor innovaties of 
nieuwe producten kunnen zorgen. 
 
De heer Keulen constateert dat het mede daardoor om forse kortingspercentages gaat. Spreker 
heeft daar moeite mee. Nu wordt ervan uitgegaan dat tot nu toe weinig innovaties hebben 
plaatsgevonden. Spreker bestrijdt dat en vindt dat er al veel innovaties hebben plaatsgevonden. 
 
De heer Hoenderkamp merkt op dat het hier gaat over nieuw aanbod. Het beleid van de gemeente 
is gericht op nieuwe soorten dienstverlening met bijvoorbeeld algemene en collectieve 
voorzieningen. Dat is ook het scharnier naar de nieuwe situatie. 
 
Mevrouw Beenackers deelt mee dat de gemeenten hier heel hard aan getrokken hebben. Er moet 
ruimte komen voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe aanbieders. 
 
Mevrouw Bytchkova deelt mee dat het hierbij gaat om de periode na 2015. 
 
De heer Hoenderkamp beaamt dat het genoemde bedrag niet beschikbaar is voor bestaande 
producten, maar voor nieuwe producten voor nieuwe, maar ook bestaande organisaties. Het budget 
is bedoeld om de transformatie op gang te brengen. 
 
De heer Keulen benadrukt dat dergelijke ontwikkelingen ook al zonder dat budget in gang zijn 
gezet. Hij stelt daarom voor om dat geld te reserveren voor innovaties bij organisaties. Bij innovaties 
lopen de kosten voor de baten uit en niet alle ideeën leiden tot besparingen en verbetering van de 
kwaliteit. Dat is een zeker bedrijfsrisico. Spreker stelt dan ook voor om het budget voor innovaties 
beschikbaar te stellen aan de organisaties en op te nemen in de arrangementen. 
 
De heer Hoenderkamp gaat ervan uit dat die budgetten uiteindelijk ook belanden in de DVO’s. 
 
De heer Keulen is bang dat organisaties alleen aanspraak kunnen maken op het budget als ze een 
plan indienen. 
 
De heer Simons deelt mee dat gemeenten nieuwe ideeën willen ondersteunen met budgetten. Er 
wordt nu gesproken over het daadwerkelijk gebruik van het budget. Daarvoor moeten criteria 
worden opgesteld. 
 
De heer Wijngaarden constateert twee aspecten bij dit thema: investeringen in innovatie en extra 
omzet door nieuwe producten. Organisaties hebben de impliciete verplichting om te innoveren. Dat 
kost geld. Nieuwe producten leveren op termijn ook nieuwe omzet op. Het is de vraag waar het 
budget voor bestemd is. 
 
De heer Simons antwoordt: beide. Hij wil van de gemeentelijke vertegenwoordigers weten of een 
jaar (2015) voldoende is om daarover besluiten te nemen. 
 
De heer Zittema vindt dat dat ervan afhangt hoe ontvankelijk de gemeente is voor nieuwe 
initiatieven. Er zijn veel nieuwe innovatieve krachten in de wijken, bijvoorbeeld op het gebied van 
burgerparticipatie, preventie en begeleiding. Die initiatieven moeten laagdrempelig kunnen 
plaatsvinden. Dat is mogelijk met financiële hulp van de gemeente. 
 
De heer Hoenderkamp wil het budget besteden aan nieuwe en andere zaken, los van het feit of het 
vanuit een organisatie of vanuit een buurt komt. 
 
Mevrouw Beenackers deelt mee dat er op dit moment al veel nieuwe plannen ontstaan. Het is nu 
echter moeilijk om die plannen te toetsen en te wegen. Daarvoor moeten vooraf zaken worden 
opgesteld, waaraan nieuwe plannen kunnen worden getoetst. Daarbij is transparantie erg 
belangrijk. 
 
De voorzitter constateert een wens om ook op dit gebied de procedure goed te beschrijven, zodat 
later ook duidelijk is wat er met het geld is gebeurd. 
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De heer Simons stelt voor om daarbij ook de beoogde resultaten (als criterium) goed te 
beschrijven. 
 
De heer Moers vraagt een verklaring voor de grote verschillen in percentages tussen begeleiding 
individueel en groepsbegeleiding. 
 
De heer Simons antwoordt dat er uitgegaan wordt van wat minimaal nodig is. Bij begeleiding 
individueel is – op basis van eerdere gesprekken – ingezet op 1%. Daarom is er bij 
groepsbegeleiding een schep bovenop gedaan, omdat organisaties hebben aangegeven op dat 
gebied meer knoppen te hebben om aan te draaien. 
 
De voorzitter is ook van mening dat het bij begeleiding groep gemakkelijker is om de 
kortingspercentages te realiseren. Dat kan onder andere door aanpassing van de groepsgroottes. 
 
De heer Moers is van mening dat hoe meer je kort op een bepaalde zorg, hoe meer er de 
noodzaak is om ook op dat gebied de innovatie door te voeren. Spreker vindt het in dat kader 
vreemd dat er bij begeleiding individueel slechts 1% gekort wordt voor innovaties. 
 
Mevrouw Westenberg zet vraagtekens bij de kortingspercentages bij dagbesteding. Het gaat om 
intramurale dagbesteding. Dat hoort bij beschermd wonen. Die onderwerpen zouden dan ook op 
een gelijke manier gekort moeten worden. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat er bij beschermd wonen weinig mogelijkheden zijn om te 
bezuinigen, onder andere vanwege het overgangsrecht en de lage doorstroom. Bij niet-intramurale 
dagbesteding zijn er wel mogelijkheden voor bezuinigingen. 
 
Mevrouw Westenberg zet daarbij vraagtekens bij de groep ZZP-C. Die groep valt straks onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar die groep wordt in 2016 opgeschoond en komt dan 
weer te vallen onder de Wet langdurige zorg. Dat leidt wellicht straks tot problemen. 
 
De voorzitter deelt mee dat bij beschermd wonen wel of geen dagbesteding mogelijk is. Hij wil 
weten of de dagbesteding geschrapt kan worden. 
 
Mevrouw Westenberg deelt mee dat het gaat om twee soorten indicaties. Het moet straks ook 
afzonderlijk aangeboden kunnen worden. 
 
De voorzitter constateert dat er ook dagbesteding mogelijk is zonder beschermd wonen. Dat zorgt 
voor minder administratieve lasten. Dat gaat echter wel ten koste van de korting die gerealiseerd 
moet worden. 
 
Mevrouw Soeters deelt mee dat er onzekerheden zijn over de overgang naar de Wet langdurige 
zorg. Als er nu afgeroomd wordt op de budgetten (ten behoeve van innovatie), dan levert dat straks 
problemen op. 
 
De heer Hoenderkamp beaamt dat dat een risico is. Hij benadrukt dat als de twee zaken 
(beschermd wonen met en zonder dagbesteding) in elkaar worden gestoken, er ook een 
(gemiddeld) kortingspercentage ontstaat. 
 
De heer Wijngaarden merkt op dat het ook de kracht is van de nieuwe wetgeving om dergelijke 
zaken in elkaar te schuiven. 
 
De heer Hoenderkamp deelt mee dat beschermd wonen wordt ingekocht voor zowel Maastricht 
Heuvelland als de Westelijke Mijnstreek. 
 
De heer Keulen herhaalt dat innovaties al in gang zijn gezet zonder toetsing, gewoon vanuit de 
markt. Spreker pleit er daarom voor om de regie bij de markt te laten, zowel bij organisaties als bij 
bedrijven, gemeenten, verenigingen, burgers en buurten. Met hen moet dan ook meer 
samenwerking gezocht worden. 
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De voorzitter beaamt dat, maar zegt erbij dat er eerst gezorgd moet worden voor een soepele 
overgang in 2015, waarin met kortingspercentages getracht moet worden om de bezuinigingen te 
realiseren. Structuurwijzigingen zijn nu nog niet aan de orde. 
 
De heer Keulen beaamt dat er een grote uitdaging ligt, maar blijft de kortingspercentages enorm 
hoog vinden. 
 
Mevrouw Soeters beaamt dat. In haar organisatie gaat het om een korting van 7%. Dat is 
3,6 miljoen euro, terwijl er in de afgelopen jaren al veel bezuinigd is. Ook heeft de organisatie te 
maken met bestaande cao’s en bijvoorbeeld wachtgeldregelingen Zij ziet veel voordelen in de 
nieuwe aanpak, maar de bezuinigingen leveren met de bestaande situatie een spanningsveld op. 
 
De heer Hoenderkamp beaamt dat er een spanningsveld is. Gereserveerd budget dat niet wordt 
gebruikt (onder andere door goede preventie), zal daarvoor ingezet kunnen worden. 
 
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over de percentages en de voorwaarden waarover 
gesproken is. 
 
De heer Van Geleuken wil voorkomen dat het beeld ontstaat dat hij het eens is met de 
voorgestelde kortingen. De patiëntenorganisaties zullen ook op de trom slaan. Hij heeft wel 
vertrouwen in het hanteren van een arrangementstarief. 
 
De heer Moers benadrukt dat het gaat om een gezamenlijke taakstelling. Door de 
samenwerkingsovereenkomst te tekenen, tekenen organisaties ook voor die gezamenlijke 
taakstelling. 
 
 

Bijlage 1, invulbestand: haalbaar en zinvol? 
 
De heer Simons deelt mee dat er in de DVO sprake is van een invulformulier. Daarvoor is de 
historische informatie uit 2013 en 2014 nodig van alle zorgaanbieders. Het gaat hierbij om 
omzetinformatie. Die informatie moet leiden tot tarieven (met de genoemde korting) in 2015. 
Spreker wil weten of de gevraagde informatie geleverd kan worden om op 10 oktober 2014 de juiste 
conclusies te kunnen trekken. 
 
De heer Van Geleuken stelt voor om niet te veel gedetailleerde informatie (zoals in de DBC-
systematiek) aan te leveren aan de verschillende gemeenten. 
 
Mevrouw Smeets deelt mee dat de DBC-systematiek niet losgelaten kan worden. Dat zijn landelijk 
bindende afspraken. Wel kunnen afspraken worden gemaakt op basis van informatie van een hoger 
abstractieniveau. 
 
De heer Lenaards wil ervoor waken verschillende systemen naast elkaar te gebruiken. 
 
Mevrouw Beenackers stelt voor om de DBC-codes ook te gebruiken bij de informatie aan de 
gemeenten. Een arrangement kan dan bestaan uit een mix van DBC-codes. 
 
Mevrouw Soeters stelt voor om het gedeelte jeugd los te koppelen van dit traject, omdat er grote 
verschillen tussen die twee zaken bestaan. 
 
De voorzitter benadrukt dat dit traject, inkooptechnisch met gebruikmaking van DVO’s, ook voor 
jeugd wordt ingezet. 
 
De heer Van Geleuken stelt voor om de DBC-gegevens (slechts) als schaduw- of spiegelinformatie 
te zien. 
 
Mevrouw Smeets stelt voor om vanuit de DBC-systematiek te komen tot arrangementsafspraken. 
Zij zegt toe daar een kleine werkgroep voor te formeren. 
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De heer Lenaards stelt voor om dat ook voor extramurale zorg te doen, zodat definities en codes 
op elkaar worden afgestemd. 
 
De heer Simons zegt toe daar een werkgroep voor in te richten. 
 
De heer Wijngaarden deelt mee dat er toch al gewerkt wordt met de huidige codes. Die informatie 
kan gebruikt worden als spiegelinformatie om de bewegingen in 2015 te kunnen zien en 
bijvoorbeeld als informatie aan het CAK voor het berekenen van de eigen bijdrage. 
 
De voorzitter constateert een wens om niet meer vast te leggen dan nodig is. De bestaande 
nuancering van informatie is te gebruiken voor meerdere doeleinden, onder andere voor de eigen 
bijdrage. Ook is belangrijk dat de definities duidelijk zijn. 
Spreker herhaalt dat de heer Simons een werkgroep formeert voor het onderwerp extramuraal. 
Mevrouw Smeets formeert een werkgroep op het gebied van jeugd. Hij vraagt of er nog 
openstaande vragen zijn. 
 
De heer Lenaards heeft nog enkele vragen en opmerkingen. 
1. Zijn de arrangementen per gemeente of is er een algemeen arrangement voor alle gemeenten? 
2. Gaat het om de duur van de zorg per cliënt of per jaar? 
3. Naast omvang van de instroom is natuurlijk ook de mate van uitstroom belangrijk. 
 
De heer Simons geeft antwoorden. 
1. Er wordt uitgegaan van een algemeen document; in de tweede fase is er een contract per 

gemeente nodig met aantallen zorgvragers per gemeente. 
2. Het gaat om zorg per jaar. 
3. Het gaat om het gemiddelde aantal cliënten; dat is dus inclusief uitstroom. Uitstroom is een 

middel om de bezuiniging te realiseren. Er wordt gestart met het aantal cliënten op 1 januari 
2015. 

 
De heer Van Geleuken wil weten hoe gehandeld wordt bij zorg voor de duur van slechts een 
gedeelte van een jaar. 
 
De heer Simons beaamt dat geleerd moet worden van ervaringen op dat gebied. Die informatie 
moet komen uit de tussentijdse evaluaties. 
 
De heer Wijngaarden vindt dat dergelijke zaken goed moeten worden geformuleerd. Het gaat bij 
het vaststellen van de arrangementsprijzen ook om het bepalen van het goede gemiddelde aan 
zorgduur. Daarbij zijn zowel de momenten van instroom als van uitstroom belangrijk. 
 
De heer Lenaards vraagt wat er gebeurt met palliatieve thuiszorg. Die zorg wordt onttrokken aan 
het budget. Het is daarbij de vraag of slechts palliatieve zorg of de gehele zorg aan de cliënt 
onttrokken wordt. 
 
De voorzitter zegt toe om die vraag apart te benoemen. 
 
De heer Lenaards constateert dat er bij dagactiviteiten sprake is van de gradaties laag, middel en 
zwaar. Die termen zijn echter niet bekend bij de organisaties. 
Ook over de persoonlijke verzorging bestaan er nog onzekerheden. Er is weinig bekend over de 
precieze invulling. Het is daarom moeilijk om daar tarieven voor te berekenen. 
 
De heer Simons zegt toe daar aandacht aan te besteden. 
 
De heer Moers stelt voor om ook informatie uit 2014 toe te voegen om zo de hoogte van de 
budgetten beter te kunnen bepalen. 
 
De heer Simons zegt dat toe. 
 
De heer Lenaards wil verder weten hoe de afrekening plaatsvindt. Over welke periode wordt er 
straks afgerekend? Het is nu per maand. 
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De voorzitter vindt dat een terechte vraag; daar wordt in de uitvoering verder aandacht aan 
besteed. 
 
De heer Simons deelt mee dat wat betreft jeugd uit wordt gegaan van de situatie in 2012. Hij wil 
weten of het mogelijk is om ook informatie op te nemen over de periode daarna. 
 
De heer Van Geleuken stelt voor om uit te gaan van de situatie in 2012 en verder alleen 
significante afwijkingen te bespreken. 
 
De heer Wijngaarden denkt dat door verschuivingen in wet- en regelgeving de bestaande 
informatie niet relevant is. Het jeugdzorgtransitiedocument bevat verder een aantal componenten in 
de uitvraag die nog niet helemaal helder zijn, onder andere op het gebied van tarieven en 
huisvesting. Daardoor zijn er verschillen tussen aanbieders. Daar moet nog eens kritisch naar 
gekeken worden. 
 
De heer Simons deelt mee dat de uitvraag Wmo op 25 september 2014 wordt uitgezet. Dat levert 
daarna extra veel werk op voor de organisaties. Spreker stelt voor om uit te gaan van de uitvraag 
van 2012 en 2013 en de ingezette lijn te volgen naar 2014, zodat er nu al mee gestart kan worden. 
De informatie van de werkgroep die daar totalen van gaat maken, kan dan gebruikt worden in de 
tweede fase. 
 
De voorzitter stelt dat het afhankelijk is van de hoeveelheid aanpassingen. Hij stelt voor dat de 
werkgroep van mevrouw Smeets die vraag meeneemt. 
 

4. Planning tot 4 november 2014 
De voorzitter constateert dat er nog veel werk te verzetten is. Ook moet er in de politiek nog 
verdere besluitvorming plaatsvinden. Verder is er de wens om zaken in een keer goed te doen. 
Daarom is er een tijdpad gecreëerd: 

 Op 10 september 2014 vindt de laatste ronde OT plaats. 

 Op 15 september 2014 zijn alle stukken (onder andere de verslagen) gereed en staan ze op de 
website. 

 De organisaties hebben een week de tijd om een reactie te geven (tot 19 september 2014). 

 24 september 2014 is er een portefeuillehoudersoverleg Maastricht-Heuvelland; gesproken 
wordt over de DVO en de bijlagen. 

 Op 25 september 2014 gaat de uitvraag de regio in. 

 Op 10 oktober 2014 moeten alle reacties binnen zijn. 

 De week erna wordt een eerste analyse uitgevoerd. 

 De week daarna (de herfstvakantie) wordt dat vertaald naar een grote draaitabel: per 
gemeente, per organisatie, per doelgroep en dergelijke. 

 Die draaitabel is de basis voor een portefeuillehouders- en directeurenoverleg. 

 Op basis van de resultaten van dat overleg wordt politiek bestuurlijk een besluit genomen. 

 Half november (11 november) zullen colleges er hun zegen aan moeten geven. 
 
Op 30 september 2014 moet er duidelijkheid zijn over de randvoorwaarden en onder andere over 
de kortingspercentages. 1 oktober 2014 is een heilige datum. Dan moet alles duidelijk zijn. 
 
De voorzitter vraagt of de deelnemers het eens zijn met deze planning. 
 
De heer Hoenderkamp constateert dat er nog een grote politieke opgave ligt. 
 
De heer Moers is blij met deze duidelijke planning. Het is echter de vraag hoe de fysiek niet 
aanwezige partijen hier tegen aankijken. 
 
De heer Lenaards hoopt dat zaken eenvoudig worden gehouden. 
 
De heer Wijngaarden hoopt ook dat de besturen van gemeenten inzien dat dit nodig is. 
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5. Huishoudelijke hulp (toegevoegd agendapunt) 
De heer Moers wil weten of de huidige overeenkomsten betreffende huishoudelijke hulp (zoals nu 
is opgenomen in de Wmo) gecontinueerd worden. Ook wil hij weten of gemeenten drempels 
opwerpen om voor subsidie in aanmerking te komen. 
 
De heer Hartholt deelt mee dat de huidige overeenkomsten onderwerp van besluitvorming zijn in 
de vorm van een addendum bij het beleidsplan. In oktober 2014 volgt hierover een uitspraak. 
De overgangsperiode (2015) wordt gebruikt als een stand-stillperiode om de transformatie voor te 
bereiden. De gemeenten lopen daarbij financiële risico’s. Daarvoor is een toeslag gecreëerd voor 
behoud van werkgelegenheid binnen de thuiszorg. 

 
6. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit het overleg om 12.00 uur. 
 
 
Gronsveld, 5 september 2014 


