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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 4 
september 2015, 9.15 uur - 12.30 uur 
 
3e OT Prijs & Prestatie (sessie I) 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
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 Belinda Linssen  Sevagram 
 Maurice Vliegen  Levanto 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Alice Salej   gemeente Brunssum 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 
 Didier Wehrung  gemeente Heerlen 
 Lia Theodorou  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Stijn van Geleuken  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Roel Kramer   technisch voorzitter/Maastricht & Heuvelland 
 Annemarie Zweers  Maastricht - Heuvelland 
 Martijn Visser  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Florence van der Heijden gemeente Vaals 
  
 Ids Bierma   gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
 
Inloop van 9.15 - 9.30 uur 
 

1. Opening en mededingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze derde OT prijs-prestatie. De voorzitter 
deelt mee dat mensen nog later zullen aanschuiven. Mogelijk wordt deze OT in twee sessies opgeknipt 
vanwege het omvangrijke pakket dat voorligt. Vandaag staan veel punten op de agenda. De voorzitter wil 
eerst graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter deelt mee dat voor een zo duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het overleg 
worden gemaakt. Daarnaast komt er ook een managementsamenvatting van het verslag. De voorzitter 
leidt deze ontwikkeltafels dit jaar in technische zin. Deze ontwikkeltafels moeten leiden tot een duidelijk 
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ontwikkelkader en contracten voor de regio in 2016. Uiteindelijk besluiten de colleges echter over de 
daadwerkelijk vastgestelde kaders voor de inkoop. 
De voorzitter stelt vast dat de agenda voor vandaag erg vol is. Als er punten zijn waarvoor meer tijd nodig 
is, kan men over twee weken nog een keer bij elkaar komen. De heer Van Geleuken zal allereerst de stand 
van zaken ten aanzien van de tariefstelling 2016 duiden. 
 
De heer Van Geleuken verwijst naar de meegezonden notitie en deelt mee dat de gemeenten een bedrag 
van het Rijk krijgen voor de uitvoering van taken. In 2016 is het bedrag wezenlijk anders dan voor 2015. 
2015 was gebaseerd op het historisch verleden van 2013. Nu zijn meer objectieve verdeelmodellen 
ontwikkeld voor zowel de jeugdzorg als voor de Wmo, waardoor de ene gemeente meer geld krijgt en de 
andere gemeente minder. Daarnaast was er ook een bezuiniging in drie tranches voor jeugd. Daarna is de 
index aangepast en zijn technische aanpassingen zoals bij vervoer, de coulanceregeling van verzekeraars 
gedaan. Het is bovendien lastig dat de correcties  niet voor alle gemeenten dezelfde zijn.. 
Daarnaast wordt ook gekeken hoeveel geld nodig is. Vanuit de budgetuitputting en de aangeleverde 
kwartaalcijfers wordt dit geëxtrapoleerd. Vanuit het tweede kwartaal komen echter andere uitkomsten 
dan vanuit het eerste kwartaal. De inschatting van de werkelijke kosten is een onzekerheid voor de 
gemeenten. Het verdeelmodel moet idealiter aansluiten bij de werkelijke verdeling van de kosten, maar 
dat is niet zo. Elke gemeente moet echter ook zelf een berekening maken. 
De stuurgroep van de achttien gemeenten adviseert de gemeente Maastricht over de tarieven. Men wil 
graag vasthouden aan één tariefstructuur die niet verschilt per gemeente. Dat maakt het ook heel lastig. 
De stuurgroep komt eind september bij elkaar en neemt dan een besluit over het voorstel dat aan de 
colleges van de 18 gemeenten wordt voorgelegd. Hierbij spelen naast financiële ook  nog  politieke 
verschillen tussen de gemeenten over hoe zij omgaan met het sociale domein. Bij jeugd gaat het om 
achttien gemeenten, bij de Wmo om zes gemeenten en bij beschermd wonen om tien gemeenten. 
Mevrouw Rosenke voegt toe dat de stuurgroep een advies aan de achttien gemeenten geeft. De achttien 
gemeenten besluiten vervolgens definitief hierover. 
 
Mevrouw Soeters vraagt naar de bandbreedte. Dat is immers voor de begroting van belang. 
De heer Van Geleuken kan nu niet hierop vooruit lopen. Dit is het eerste jaar met grote onzekerheden en 
grote verschuivingen van 2015 naar 2016. Zit het in de P of in Q? In de Q (toegang) moet echt iets 
gebeuren. 
De heer Bierma voegt toe dat het besluitvormingsproces hierover  erg ingewikkeld is.  
 
De voorzitter vraagt wat dit punt voor het proces van de ontwikkeltafels betekent. Pas eind 
september/begin oktober is dit immers duidelijk. 
Mevrouw Rosenke deelt mee dat de stuurgroep bestaat uit zes wethouders die de achttien gemeenten 
vertegenwoordigen over de jeugdzorg. 
De heer Bierma merkt op dat de zes Heuvellandgemeenten de Wmo ook moeten afstemmen. 
Mevrouw Zweers deelt mee dat de volgende week de zes Heuvellandgemeenten bij elkaar komen. 
De heer Vliegen vraagt of dit door de gemeenteraden nog moet worden bekrachtigd. 
De voorzitter antwoordt ontkennend. 
De heer Bierma voegt toe dat de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds wel voor 2016 
worden begroot. Dit is echter een autonoom proces waarop gemeenten geen directe invloed op hebben. 
De voorzitter deelt mee dat de begroting wel langs de gemeenteraad moet gaan. 
 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat sommige gemeenten in deze regio meer hebben bezuinigd dan in andere 
regio's. Is dat een voordeel? 
De heer Van Geleuken antwoordt dat inderdaad verschillen bestaan. Dat is mogelijk een voordeel. 
De heer Van Wijngaarden stelt vast dat nu in algemene zin over de tarieven wordt gesproken. Speelt de 
vorig jaar opgestelde tabel van uitnames uit het gemeentelijke budget nog een rol bij de definitieve 
prijsvorming? Dit heeft namelijk impact. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat daarnaar ook wordt gekeken en met name naar het innovatiefonds. 
 
Mevrouw Kleijnen wijst nogmaals op de verschillende kortingen die in de regio zijn toegepast.  
De heer Noteborn voegt toe dat in Parkstad 25% is gekort. 
De heer Van Geleuken deelt mee dat de arrangementstarieven uit het verleden niet een-op-een zijn 
overgenomen. Dat hoeft ook niet per gemeente hetzelfde te zijn. 
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De heer Spee vraagt uitleg over het schema op pagina 3 van de notitie. 
De voorzitter antwoordt dat dit zodadelijk aan de orde komt bij het bespreken van de notitie. 
 
De voorzitter deelt ten aanzien van het tarief mee dat het proces niet kan worden versneld. Dit is een 
politiek proces. Eind september/begin oktober bestaat hierover pas duidelijkheid. Wat betekent dit voor 
de prestaties? Kan men nu al tot voorstellen en voorzetten komen? De definitieve bepaling van de 
tarieven is immers afhankelijk van de uitkomst van september/oktober. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
 
De heer Lenaards vraagt of in de Wmo de huishoudelijke hulp en de nieuwe Wmo-taken nog meer naar 
elkaar worden toegebracht als totaalbudget. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit is gescheiden. In de DVO is hierover nagedacht. Een ander punt 
is of men bij de tarieven nog een differentiatie bij bijvoorbeeld verblijf en ambulant moet aanbrengen. 
Vanuit de historie bestaat namelijk een heel groot verschil bij de tarieven. Dat is lastig en daarover wordt 
ook verschillend gedacht. 
 
De voorzitter heeft nog een tweede ingekomen agendapunt. Deze vraag is per mail vanuit Somnium 
voorgelegd en betreft een operationele vraag. Deze vraag kan in de vierde ontwikkeltafel terugkomen. De 
voorzitter vraagt een toelichting aan de heer Boesten. 
De heer Boesten licht toe dat de werkprocessen rondom het berichtenverkeer nog steeds handmatig door 
de gemeenten worden gedaan. Er is mogelijk ook nog geen verbinding tussen de gemeenten onderling. 
Spreker vraagt om de stand van zaken toe te lichten. Heeft dit nog consequenties aan het einde van het 
jaar of aan het begin van het nieuwe budgetjaar? Spreker vermoedt namelijk dat nog een eindcontrole op 
alle handmatige betalingen moet geschieden. Dit grijpt diep in op de bedrijfsvoering. Wat is er precies aan 
de hand? 
Mevrouw Soeters baart dit ook zorgen. Het controleprotocol is ook enigszins gekoppeld aan prijs-
prestatie. 
Mevrouw Theodorou is zelf niet op de hoogte van de stand van zaken bij de ICT. 
De heer Visser kan ook niet op deze vraag inhoudelijk ingaan. Intern wordt hieraan wel veel aandacht 
besteed. Spreker zal intern de informatie ophalen. 
Mevrouw Hannen stelt voor om de informatie op de site te zetten. 
De heer Lenaards vraagt om dit breder te trekken. 
De voorzitter stelt voor om de vraag op de virtuele tafel van de website te plaatsen en daar te 
beantwoorden. Dat is zuiver. 
De heer Boesten vindt dit afhankelijk van het probleem wat speelt. De website is namelijk wel erg open. 
Spreker denkt dat het systeem in de kern na negen maanden nog niet functioneert. De vraag is of het 
systeem op enig moment wel gaat werken. 
Mevrouw Theodorou antwoordt dat de bypasses functioneren, maar wel gebrekkig. Hieraan wordt heel 
hard gewerkt. De gemeente kan de declaraties in bulk wel met de beschikkingen matchen. 
De heer Van Wijngaarden stelt voor om een roadmap op de site te plaatsen met een stip aan de horizon 
en over de tussentijdse stappen samen in de vorm van updates te communiceren. 
De heer Lenaards vraagt om een meer proactieve benadering. 
De voorzitter constateert dat de vraag over het systeem gaat. Daar komt dus ook een systeemantwoord 
op. Dit wordt via de website gecommuniceerd. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat in bijlage 4 en 5 van de DVO staat dat de aanpassingen voor de 
overeenkomst moeten worden opgenomen. 
 
In reactie op een vraag van mevrouw Kleijnen vraagt de voorzitter om puur operationele vragen bilateraal 
af te stemmen. 
 

2. Controleprotocol en addendum (toelichting door Lia Theodorou, team inkoop). 
De voorzitter vraagt aan mevrouw Theodorou om een korte toelichting op de stand van zaken te geven. 

  
 Notitie controleprotocol en addendum DVO voor ontwikkeltafel prijs-prestatie, ten behoeve van 

bijeenkomst van 4 september 2015 
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 Mevrouw Theodorou deelt mee dat aan het begin van deze zomer een werkgroep van start is gegaan met 
het opstellen van richtlijnen over de rechtmatigheid van betalingen en het inrichten van de administratie. 
De vraag is wat de accountants straks gaan toetsen. Hieruit zijn zaken gekomen die aan de ontwikkeltafel 
moeten worden voorgelegd. 

 
 Besproken oplossingsrichtingen en vragen aan OT 
  
 1e bullet: 
 Gebleken is dat de in de DVO opgenomen datum voor het opleveren van de accountantsverklaring (eind 

mei) voor de gemeenten niet haalbaar is omdat de jaarrekeningen van de gemeenten eerder klaar 
moeten zijn. Hierover heeft de werkgroep advies ingewonnen bij de VNG. Dit is immers een landelijk 
probleem. Uitstel was echter niet mogelijk. De VNG gaf aan dat men hierover afspraken met de 
aanbieders moet maken. 

 Spreekster stelt vervolgens vast dat het een relatief eenvoudig product is: 
a) een deelproduct betreft; 
b) waarbij prijs een bekende waarde is; 
c) de aantallen de komende maanden zijn af te kaarten met de gemeenten; 
d) de gemeente gefaseerd, eerder dan afgesproken, wil gaan afrekenen. 

 Het voorstel luidt dus om eerder af te rekenen. In de bevoorschotting staat dat zes weken na het einde 
van het jaar moet worden afgerekend. Dit wordt naar voren getrokken. Het moet dan mogelijk zijn om 
voor 1 april 2016 de producten op te leveren. De vraag luidt of dit akkoord is. 

  
 De heer Spee merkt op dat dit vroeger regulier was. Het was zelfs 1 maart. 
 De heer Van Wijngaarden ziet ook geen probleem. Dit is wel een aparte verklaring.  
 Mevrouw Linssen vraagt of dit een accountantsverklaring per gemeente is. 
 De heer Wijngaarden antwoordt ontkennend. De accountantsverklaring komt voor het totale pakket. 
 De voorzitter stelt vast dat 1 april 2016 dus zeer haalbaar lijkt. 
 Mevrouw Soeters vindt het haalbaar op basis van het huidige controleprotocol. Dit is echter geen garantie 

voor de toekomst. 
 Mevrouw Theodorou deelt mee dat er voor 2016 een andere versie komt die aansluit op de 

ontwikkelingen. 
 De voorzitter stelt vast dat de datum bij de aanpassing dan natuurlijk opnieuw ter discussie wordt 

gesteld. 
 
 2e bullet: 
 Mevrouw Theodorou merkt vervolgens op dat in de modeloplegger (basis van het addendum) staat dat 

het tarief een afgeleide is, bijvoorbeeld het tarief van 2014 min 10%. In dat geval moet de aanbieder de 
tariefbepaling en eventueel daarvoor gebruikte bronnen toetsbaar openbaar maken. Dat strookt echter 
niet met het toegepaste uitgangspunt van 'high trust, high penalty'. Hierover is men nog met de 
accountant in gesprek. Men wil immers niet dat iedere aanbieder verplicht is om zijn bronnen openbaar 
te maken. De prijzen komen dan immers mogelijk op straat te liggen. 

 
 Mevrouw Soeters begrijpt dit niet goed. Als het tarief is afgesproken, bijvoorbeeld het tarief van 2014 min 

10% hoeft de accountant dit toch niet nog een keer te toetsen? 
 Mevrouw Theodorou antwoordt dat de accountant in de modeloplegger de ruimte neemt om dat wel te 

gaan doen. 
 Mevrouw Soeters vindt dat de gemeente en de zorgaanbieder moeten zeggen dat de afrekening een 

gegeven voor de accountant moet zijn. 
 Mevrouw Spijkerman deelt de opvatting van mevrouw Theodorou. 
 Mevrouw Theodorou antwoordt dat 'high trust, high penalty' niet betekent dat niet wordt gecontroleerd. 

Er zullen wel andere maatregelen moeten worden genomen, ook voor de politiek. 
 De heer Bierma stelt vast dat de NBA ook bij opstellen van modeloplegger is betrokken. 
 De heer Lenaards voegt toe dat het toch om de verificatie van het basistarief gaat. 
 Mevrouw Theodorou antwoordt bevestigend. 
  
 De heer Vliegen vraagt uitleg over de opmerking van mevrouw Theodorou dat de prijzen mogelijk op 

straat komen te liggen. 
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 Mevrouw Theodorou antwoordt dat de prijzen dan inzichtelijk zijn. Bij toetsbaar openbaar is de vraag 
'waar openbaar'. 

 De heer Lenaards antwoordt dat toetsbaar openbaar binnen de organisaties inhoudt. 
 
 Mevrouw Soeters stelt vast dat de NBA is betrokken. Het protocol wordt voor 15 oktober voorgelegd. Dat 

betekent ook dat de definitieve besluitvorming door de NBA een stuk later zal plaatsvinden. 
 Mevrouw Theodorou antwoordt dat de NBA op 15 oktober bij elkaar komt. Dan wordt ook besloten of het 

plan uitvoerbaar is. 
 Mevrouw Soeters stelt vast dat men pas daarna hoort of de NBA en de accountants akkoord gaan. 

Mevrouw Soeters deelt mee dat de GGZ-instellingen van de NBA een alarmbrief hebben ontvangen met 
vier aandachtspunten. 

 Mevrouw Theodorou vraagt naar een kopie van de brief. 
 Mevrouw Linssen deelt mee dat de accountants aangeven dat een accountantscontrole niet noodzakelijk 

is als partijen het eens zijn. 
  
 De heer Van Geleuken merkt op dat de gemeente wil controleren of burgers ook de afgesproken zorg 

hebben ontvangen. 
 De heer Vliegen voegt toe dat dit onder de AWBZ altijd het pijnpunt voor een accountant is geweest. 
 De heer Van Geleuken merkt op het pijnpunt van de urenregistratie en de dagdelen echter niet meer 

bestaat. 
 De voorzitter voegt toe dat de vraag is of sprake is van het juiste arrangement. De voorzitter stelt vast dat 

dit punt in principe door iedereen wordt omarmd. Dit moet dus goed aan de accountants vanuit de 
aanbieders en de gemeenten worden meegegeven en worden benadrukt zodat het volgend jaar geen 
problemen ontstaan. 

 Mevrouw Theodorou vindt dit een onderhandelingsproces met de accountant. De accountant heeft 
immers ook zijn beroepsnormen en zij liggen nu zwaar onder vuur. 

 De heer Lenaards is het hiermee niet eens. De opdrachtgever bepaalt. 
 Mevrouw Soeters merkt op dat bij de DBC-systematiek in de ziekenhuizen hetzelfde is gebeurd. Toen is 

ook een verklaring met beperking afgegeven. Hiervan heeft Mondriaan nog steeds last omdat het 
risicoprofiel bij de banken omhoog is gegaan. KPMG geeft nu bijvoorbeeld al aan dat Mondriaan dit goed 
moet regelen met de gemeente anders ontstaat weer een probleem over 2015. Spreekster vindt dit 
maatschappelijk gezien onwenselijk. De banken varen daar echter wel bij. Spreekster wil het moeten 
betalen van hogere rentepercentages voorkomen. 

 Mevrouw Theodorou merkt op dat diegenen die met arrangementen werken een veel minder zwaar 
regime hebben dan vorig jaar. De wethouders willen anderzijds dat de zorggelden transparant worden 
verantwoord. 

 
 De heer Van Wijngaarden merkt op dat het gaat om de zinsnede; 'de arrangementsprijs is een afgeleide 

van de historische gegevens'. In principe is spreker het ermee eens dat hierop een controle wordt gedaan, 
maar dit is echter wel een blanco check voor de accountants. Zij komen dan immers weer met een 
verklaring met een beperking. De controle moet helder worden afgesproken. 

 Mevrouw Theodorou antwoordt dat dit niet zo blijft staan. Dit is een tussenstap naar de definitieve tekst. 
Het risico wordt nu hier besproken. Anderzijds wil men echter ook de zorggelden transparant 
verantwoorden. Daarvoor moeten maatregelen worden genomen. 

 De voorzitter stelt vast dat de intentie van wat wordt beschreven, wordt omarmd. Dit moet wel nog 
duidelijker worden omschreven. De gemeente moet de mogelijkheid hebben om te kunnen auditten. 

 De heer Spee is het hiermee eens. 
 
 Mededelingen 
 Mevrouw Theodorou deelt vervolgens mee dat men kleine aanbieders administratief en financieel wil 

ontlasten. Daarom wordt een grens getrokken voor kleine omzetten binnen de centrumregeling jeugd 
met mogelijk een staffeling. De voorwaarden zijn echter nog niet duidelijk. Het signaal wordt nu gegeven 
dat kleine aanbieders mogelijk geen accountantsproduct hoeven aan te leveren. Het bedrag staat echter 
nog niet vast. Mogelijk komt er zelfs nog een andere ontheffing. De werkgroep van accountants heeft 
hiervoor nog zes weken tijd nodig. 
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 De heer Lenaards vraagt of dit voor de omzet per arrangement geldt of over de totale omzet van een 
aanbieder. 

 Mevrouw Theodorou antwoordt dat het gaat over de totale omzet van de aanbieder (jeugd, Wmo en 
beschermd wonen) en eventueel per wet. Spreekster zal dit echter nog een keer uitzoeken. 

 De heer Van Wijngaarden adviseert om dit te doen voor de totale omzet van de aanbieder. De 
controlemarge van de accountant wordt hiervan immers direct afgeleid. 

 Mevrouw Theodorou antwoordt dat het gaat over kleine aanbieders die met een samenstellingsverklaring 
werken. 

 De voorzitter vindt het signaal duidelijk dat het niet te klein moet worden. Het hanteren van een ander 
regime voor kleine aanbieders moet per aanbieder gelden en niet per arrangement. 

 Mevrouw Theodorou deelt deze opvatting van de voorzitter. Een opsplitsing wordt ook niet getolereerd. 
  
 De voorzitter vraagt hoe men hiermee verdergaat. 
 Mevrouw Theodorou antwoordt dat een bedrag beschikbaar wordt gesteld om kleine aanbieders 

administratief en financieel te ontlasten. De grens zal worden gepubliceerd zodra dit bekend is. 
 De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen dit principe steunen. De vertaling kan in de ontwikkeltafel prijs-

prestatie in oktober weer aan de orde komen. 
 
 Mevrouw Linssen vraagt of het controleprotocol en addendum nog per gemeente kan verschillen. 
 Mevrouw Theodorou antwoordt ontkennend. Het controleprotocol en addendum zijn in samenwerking 

met de gemeenten gemaakt. Het is echter nog onduidelijk hoe het zit met het Wmo Zorg-Lokaal. Voor 
jeugd zijn dat achttien gemeenten. Voor de Wmo is ervan uitgegaan dat het addendum de hoofdzaak zal 
dekken. Maar er bestaat nog ruis. 

 Mevrouw Zweers deelt mee dat voor de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten is afgesproken dat 
hetzelfde protocol wordt gehanteerd. De zes Maastricht-Heuvellandgemeenten maken dan ook afspraken 
met het Wmo-kantoor. 

  
 Mevrouw Sollet voegt toe dat de gemeenten ook de reikwijdte van de beslissingen moeten kunnen 

overzien. 
 Mevrouw Zweers vindt dat men daarover met elkaar in gesprek moet gaan. 
 Mevrouw Theodorou merkt op dat het protocol niet op dat niveau zit, maar het addendum wel. 
  
 Mevrouw Linssen vraagt naar het declaratieprotocol. 
 Mevrouw Theodorou verwijst naar de laatste zin van de notitie. 'Daar waar het declaratieprotocol strijdig 

is met de DVO en/of de bijlagen is het declaratieprotocol leidend’. Deze bepaling wordt opgenomen om 
betalingstermijnen en afrekening naar voren te kunnen trekken indien gewenst of noodzakelijk.' 

 Mevrouw Sollet vraagt of dit juridisch mogelijk is. 
 De heer Bierma antwoordt dat dit wel betekent dat het declaratieprotocol als bijlage bij de DVO moet 

worden opgenomen. 
  
 Desgevraagd geeft mevrouw Theodorou aan dat zij niet weet wanneer het declaratieprotocol gereed is. 

Er zijn een paar issues waarover de verschillende gemeenten nog met elkaar in gesprek zijn . 
  Mevrouw Theodorou geeft aan dat het declaratieprotocol heel snel moet komen. Anders leidt dit tot 

uitvoeringsproblemen. 
 De heer Van Wijngaarden vindt het controleprotocol op detailniveau voldoende helder. Spreker ziet het 

declaratieprotocol meer als een verbijzondering van het controleprotocol. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat het hangt op het afbreken van arrangementen. Dit staat in de DVO 

anders geformuleerd. Daarover is discussie. 
 Mevrouw Linssen vraagt of dit ook de overlijdens betreft. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat er allerlei oorzaken zijn van afgebroken arrangementen. De vraag is 

hoe hiermee moet worden omgegaan. 
 Mevrouw Kleijnen vraagt of dit ook over 2015 gaat. 
 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
 Mevrouw Theodorou voegt toe dat aanbieders deze informatie nodig hebben voor de voortgang in de 

systeembouw. 
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 De voorzitter stelt vast dat er een grote lijn is ten aanzien van het controleprotocol waarover consensus 
bestaat. Bij het declaratieprotocol liggen echter nog wat vraagtekens die politiek-bestuurlijk moeten 
worden beantwoord. Mevrouw Kleijnen en mevrouw Soeters hebben nog vragen die virtueel kunnen 
worden gesteld. 

  
 De heer Van Geleuken stelt vast dat het declaratieprotocol dus op de agenda van de vierde ontwikkeltafel 

moet komen te staan. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. Aldus wordt afgesproken. 
  
3. Pilot populatiebekostiging (toelichting door Alice Salej, gemeente Brunssum) 
 
 Marktconsultatie pilot jeugd 27 en 29 juli 2015 
 Mevrouw Salej stelt vast dat populatiebekostiging een onderwerp is dat op tafel moet liggen. Eind juli 

2015 is een marktconsultatie gehouden omdat dit niet voor alle organisaties heel duidelijk is geweest. 
Spreekster stelt voorop dat het proces al is gestart. De vraag is of de ambulante zorg binnen de achttien 
gemeenten samen moet worden geregeld. Men wil graag de innovatiemogelijkheden en de 
experimenteerruimte bekijken en de gemeente Brunssum is samen met de gemeente Maastricht binnen 
de samenwerking gaan zoeken naar uitgangspunten voor een pilot. Dit is op de tafel van de stuurgroep 
Zuid-Limburg geland en geaccordeerd. Daarna zijn de uitgangspunten doorgestuurd naar de 
marktconsultatie. Het is immers belangrijk dat partijen meedenken. Inmiddels heeft de marktconsultatie 
plaatsgevonden en is het verslag aan iedereen toegezonden. Men is nu bezig met de offerteaanvraag. 
Spreekster vraagt om een reactie. Straks worden alle DVO-partijen voor de aanbesteding uitgenodigd. 

  
 De heer Bierma voegt toe dat alle gecontracteerde partijen aan de aanbesteding kunnen meedoen. Deze 

pilot valt onder de paraplu van het bestuurlijke aanbesteden. 
 Mevrouw Salej vindt het ook van belang dat iedereen goed in de gaten houdt dat de offerteaanvraag 

vanuit Maastricht wordt ontvangen. 
 De voorzitter vraagt of de communicatie hierover ook via de website zal verlopen. 
 Mevrouw Salej antwoordt bevestigend. Iedereen kan ook virtueel reageren. 
  
 De heer Van Geleuken vraagt aan mevrouw Salej om de essentie van de pilot te schetsen. 
 Mevrouw Salej geeft aan dat bij de pilot wordt bekeken hoe men op een andere manier – naast de 

arrangementen – de transformatie een push kan geven door te bekijken hoe men de zorg meer voorop 
kan stellen. Daarbij wil men toewerken naar een vorm van resultaatbekostiging door te werken met een 
lumpsumfinanciering. Van de arrangementen van de ambulante jeugdzorg wordt dan één arrangement 
ambulante zorg gemaakt. Dit arrangement wordt in de markt gezet waarvoor een lumpsumfinanciering 
beschikbaar wordt gesteld. Daarmee wil men de aanbieders stimuleren om meer vanuit de vraag van de 
cliënt te denken, dus om meer integraliteit te bewerkstelligen. Dat is een behoorlijke stap. 

 Voor de pilot wordt 5% van de circa 100 miljoen euro voor ambulante jeugdzorg in Zuid-Limburg 
afgeroomd. De pilot wordt uitgevoerd in drie gebieden. Vanuit de verschillen tussen de gebieden kunnen 
er verschillen in criteria tussen de gebieden zijn (couleur locale). De pilot wordt uitgevoerd in de 
gemeente Brunssum, de wijken Nazareth en Wittevrouwenveld in Maastricht en de wijk Stadbroek in de 
gemeente Sittard. In de aanbesteding komen objectieve criteria te staan om tot een logische selectie van 
partijen te komen. De drie expertisegebieden in de ambulante jeugdzorg blijven een rol spelen in de pilot, 
maar het zijn geen aparte percelen omdat de uitvoering integraal moet worden opgepakt. Spreekster 
adviseert om het verslag van de marktconsultatie nog een keer goed na te lezen. 

  
 De voorzitter vraagt welke vragen mevrouw Salej aan deze ontwikkeltafel wil stellen. Anderzijds biedt de 

voorzitter ook de gelegenheid om vragen aan mevrouw Salej te stellen. 
  
 Mevrouw Salej deelt mee dat bij de marktconsultatie vier vragen centraal stonden. Deze staan ook in het 

verslag:  
1. Hoe kijkt de organisatie aan tegen de samenwerking tussen de gegunde partijen, mede inzake het 

zelf verdelen van het totale lumpsumbedrag? 
2. Welke doelgroepen dienen om bepaalde redenen liever niet in de pilot meegenomen te worden? 
3. Wat is de mening omtrent 'overgangscliënten'? 
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4. Hoe zetten we inhoud daadwerkelijk voorop en welke indicatoren moeten we dan opnemen in 
het bestek? 

 Spreekster vraagt hierop binnen één week te reageren. Mist men nog iets? 
 
 De heer Van Wijngaarden vraagt naar de afbakening. Spreker ziet een viertal thema's. Hoe wordt met pgb 

en ZiN omgegaan, ook geografisch? In welke mate speelt het woonplaatsbeginsel een rol? Hoe wordt de 
pilot inhoudelijk afgebakend? Wat als een cliënt twee of drie zaken heeft en een binnen de pilot valt en de 
andere erbuiten? Wat gebeurt met overgangscliënten versus nieuwe cliënten? Spreker is zoekende hoe 
men op een goede manier geïsoleerd kan experimenteren zodat het tot iets leidt. Spreker wil ervoor 
waken dat men bij de afgrenzing telkens in een discussie belandt. Dat is een aandachtspunt voor de 
offerte. 

 Mevrouw Salej stelt vast dat de heer Van Wijngaarden dus de zorgvuldigheid en de duidelijkheid bij de 
keuzes bedoelt. 

 De voorzitter vat samen dat dus geen discussie over de afbakening van de pilot mag ontstaan. 
 
 Mevrouw Sollet hoort dat er drie geografische percelen zijn. Wordt dit per perceel aan één partij gegund? 
 Mevrouw Salej antwoordt ontkennend. Dat is variabel per gebied voor drie tot acht partijen. Men wil zo 

goed als mogelijk naar de verdeling kijken met de bedoeling om de transformatie echt een push te geven. 
Spreekster deelt ook de opvatting van de heer Van Wijngaarden dat geen discussie over de afbakening 
mag ontstaan. Dit is echt een zoektocht. 

  
 De heer Van Wijngaarden heeft nog een tip. Spreker stelt voor om het principe van 1 plan, 1 gezin, 1 

regisseur mee te nemen in de pilot. Anders doet men dit principe immers geweld aan. 
 
 Mevrouw Salej deelt vervolgens mee dat in de gemeente Brunssum bij de Wmo een soortgelijke 

aanbesteding is gedaan met een lumpsumfinanciering. Daar loopt men ook nog tegen zaken aan. Men wil 
bijvoorbeeld nu niet voorschrijven hoe men de resultaten wil meten, maar echt maatwerk voor de cliënt 
bieden. Een indicator kan immers op verschillende manieren worden gemeten en is bij iedere organisatie 
verschillend. De bedoeling van de pilot is om naar iets groters voor de toekomst toe te werken. Bovendien 
is de uitvoering van de Wmo pas recent bij de gemeenten ondergebracht. Dit is een pilot voor de duur van 
twee jaar welke daarna wordt geëvalueerd. 

 
 De heer Spee zal misschien nog vragen virtueel stellen. 
 Mevrouw Salej zal hetgeen nu is besproken ook vastleggen en alle informatie delen zodat iedereen 

hetzelfde kennisniveau heeft. 
 
 Mevrouw Soeters vraagt hoe men weet of het afgeroomde bedrag voldoende voor deze gebieden zal zijn. 
 Mevrouw Salej antwoordt dat het bedrag op basis van de huidige informatie wordt berekend, maar men 

weet niet zeker of dit voldoende zal zijn. Het bedrag wordt voor één jaar vastgesteld. Volgend jaar wordt 
dit opnieuw bekeken. Aanbieders moeten echter ook tijdig aangeven als het echt niet lukt. Er is immers 
sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. De keuze voor lumpsum past bij het feit dat men de zorg 
voorop wil stellen. 

 
 De voorzitter concludeert dat al veel is beschreven. Mocht men op bepaalde punten de diepte in willen 

gaan, kan men ook nog bilateraal contact opnemen. 
 
 Pauze 11.00 - 11.15 uur 
 
4. Start  behandeling notitie prijs-prestatie (betreft de voorgestelde aanpassingen voor 2016/toelichting 

door de heer Stijn van Geleuken) 
 
 Notitie Ontwikkeltafel prijs-prestatie ten behoeve van bijeenkomst 4 september 2015 
 De voorzitter deelt mee dat de notitie ook op de website is gepubliceerd. 
 
 De heer Van Geleuken licht toe dat de notitie in twee delen is opgeknipt: 

1. Differentiatie tarieven niet haalbaar in 2016. 
2. Wat kan wel worden aangepast in de bijlagen van de DVO in 2016. 
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Ad1 Differentiatie tarieven niet haalbaar in 2016 

 Spreker deelt mee dat men met de differentiatie van de tarieven uitvoerig is bezig geweest bij de 
ontwikkeltafels, maar ook daarbuiten zoals met Radar en Envida. Daarbij is ook onderzocht  of alles wel in 
2016 te realiseren is. De bottleneck hierbij is dat een heel grote groep mensen een indicatie heeft die 
verder reikt dan 31 december 2015. Deze mensen moeten worden geherindiceerd. De gemeenten komen 
hier dit jaar echter niet aan toe. Een indeling van cliënten in licht en zwaar of basis en plus heeft ook grote 
financiële consequenties. De bedoeling is dat dit  budgettair neutraal gebeurt. Spreker geeft hiervan een 
rekenvoorbeeld. 

 Spreker merkt op dat men niet alleen inhoudelijk iets op cliëntniveau moet doen bij basis en plus, maar er 
moet ook iets met de prijs worden gedaan. Dat heeft een grote impact. Men weet bovendien nog heel 
weinig over de realisatie van dit jaar. Dit is misschien ook een beetje onderschat. Bovendien moet men 
ook iets weten over de doorlooptijd. Dat is ook per instelling verschillend en betreft ook behoorlijke 
aantallen. Daarnaast moet men ook nog een goede technische indeling hebben van basis en plus die voor 
alle toegangsteams hetzelfde is en op dezelfde manier wordt uitgevoerd. 

 In de gemeente Sittard wordt bijvoorbeeld bij de Wmo een indeling gemaakt qua intensiteit met 9 vakjes 
(werkt goed), maar in de gemeente Heerlen wordt bij de Wmo plus en basis per 1 januari 2016 weer 
afgeschaft vanwege de vele  discussies hierover. 

 Men heeft dus meer tijd nodig en dit op 1 januari 2016 doorvoeren is dus niet haalbaar. Dat is jammer. 
 
 De voorzitter vindt opvallend dat de gemeente Heerlen bij de Wmo nu de tegenovergestelde beweging 

maakt. 
 De heer Van Geleuken voegt toe dat de politiek het ook erg belangrijk vindt om het resultaat te meten. 

De indeling in arrangementen is eerder snel gemaakt omdat het moest. Maar het moet ook technisch 
haalbaar en nuttig zijn. Spreker geeft het voorbeeld van verblijf pleegzorg dat is samengevoegd met 24-
uurs verblijf. Daartussen zit een hele grote kostenfactor. Het is heel duidelijk wie in pleegzorg zit en wie in 
24-uurs verblijf. 

 
 De voorzitter vraagt de aanwezigen naar een eerste reactie op 'differentiatie tarieven niet haalbaar in 

2016'. 
  
 De heer Spee deelt mee dat bij pleegzorg de onderleggers van de prijzen bekend zijn. Daar is een splitsing 

dus gemakkelijk te maken. Dat zijn immers ook landelijke tarieven. 
 De heer Lenaards vindt ook dat men de tijd moet nemen. 
 De heer Van Geleuken vindt dat de uitvoering meer bij  de ontwikkeltafels had moeten worden 

betrokken.  
  
 De heer Van Wijngaarden wenst voor het vervolg dat dit proces intensief wordt voortgezet zodat het 

volgend jaar echt iets op tafel ligt. 
 De heer Spee deelt deze opvatting. Spreker zit echter ook met de populatiebekostiging die men eventueel 

voor een aantal producten gaat doorvoeren. 
 De heer Van Wijngaarden antwoordt dat populatiebekostiging zich niet voor alle vormen van zorg leent. 

Hoe meer specialistisch de zorg, hoe minder de populatiebekostiging geschikt is. Spreker ziet dit dan ook 
als een complementaire financieringsvorm. De vraag is of individuele begeleiding en begeleiding groep 
überhaupt naar een populatiebekostiging kan gaan. Spreker heeft hierbij bedenkingen. 

 De heer Van Geleuken voegt toe dat men populatiebekostiging ook wel resultaatfinanciering noemt. De 
onderliggende vraag is hoe men resultaten kan bekostigen. Hoe zorgt men ervoor dat men betere 
resultaten krijgt? Daar gaat het om en dat is een uitdaging. 

 De voorzitter stelt vast dat de bekostigingssystematiek dit moet ondersteunen en geen perverse prikkels 
mag opleveren. 

   
 Mevrouw Kleijnen stelt vast dat 2016 een overgangsjaar is. Welke gegevens zijn voor plus en basis nodig? 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat in 2016 de zorggegevens van alle cliënten van 2015 bekend zijn. Dat 

was bij de gegevensuitvraag niet zo. Wat zijn dan zinvolle differentiaties zonder in eindeloze discussies te 
belanden? 

 De heer Bierma beluistert dat de pleegzorg een van de eenvoudigere acties zou kunnen zijn. Kan dit wel 
per 1 januari 2016? 
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 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
 
 De voorzitter beluistert de instemming bij de aanwezigen dat rustig de tijd moet worden genomen, maar 

dat men wel zo snel als mogelijk moet beginnen. Begin van het volgend jaar wordt het plaatje over 2015 
duidelijk en kan men dit samen met de aanbieders goed uitzoeken. Het is ook belangrijk om hierbij heel 
snel de operationele slag (de uitvoering) mee te nemen.  

 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Spreker deelt ook de opvatting van mevrouw Rosenke dat 
de producten die er nu al zijn ook scherper moeten worden gedifferentieerd, bijvoorbeeld het 
arrangement crisisopvang. De ambitie is om dit in een bijlage bij de overeenkomst 2016 op te nemen. De 
volgende ontwikkeltafel volgt hierover een voorstel. 

 
 Mevrouw Kleijnen vraagt of het ook zinvol is om naar de zorgvormen te kijken. Een arrangement is 

immers heel algemeen. 
 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Het beste is om dit te differentiëren in cliënten, zodat 

daar innovatie en een slimmer aanbod ontstaat. 
 De voorzitter  vraagt of  mevrouw Kleijnen een nog transparantere kostprijsopbouw voorstelt. 
 Mevrouw Kleijnen antwoordt bevestigend. 
 De heer Van Geleuken vindt het mooie van het arrangementssysteem dat de prikkel om te innoveren bij 

de aanbieder ligt. 
  
 De heer Spee voegt toe dat het een verbeterslag kan zijn als men een resultaat omschrijft bij de 

arrangementen. 
 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. De toegang speelt daarbij een grote rol. 
 De heer Noteborn vindt dit een aandachtspunt bij het uitwerken van de nieuwe systematiek. 
 Mevrouw Kleijnen voegt toe dat een HKZ-instelling afgaat op wat wordt geëist en wat wettelijk wordt 

vastgelegd. 
 De heer Van Wijngaarden wijst op het onderscheid. HKZ gaat over het proces en niet over de uitkomst. 

Voor het controleren van het resultaat zou men bijvoorbeeld een steekproef op cliëntniveau moeten 
doen. Spreker wil graag het verhogen van administratieve lasten voorkomen. 

 De heer Van Geleuken stelt vast dat dit al veel gebeurt, bijvoorbeeld bij de kleinere gemeenten worden 
signalen snel door de toegang opgepakt. 

  
 De voorzitter stelt vast dat over dit onderwerp voldoende is gedeeld en dat eigenlijk ook het startschot 

voor 2016 is gegeven. Het is echter geen geringe opgave. 
 Mevrouw Kleijnen adviseert om in een aparte werkgroep verschillende soorten van aanbieders zitting te 

laten hebben. 
 De heer Van Geleuken stelt voor dat een ontwikkeltafel om de twee maanden bijeenkomt. 
 De voorzitter denkt dat de betreffende personen ook zelf indien noodzakelijk de verdieping bij de 

organisaties moeten opvragen. 
  
 Ad 2 Wat kan wel worden aangepast in de bijlagen van de DVO in 2016 
 
 1. Nieuwkomertarieven 
 De heer Van Geleuken deelt mee dat de nieuwkomertarieven wel kunnen worden aangepast. Dit zijn 

aanbieders zonder historie. Zij krijgen een vast tarief. Het probleem is dat in werkelijkheid niet iedere 
nieuwkomer dezelfde casemix heeft. Zij komen soms niet uit met de prijs. Ook is de politieke uitspraak 
gedaan dat de markt moet openstaan voor nieuwe aanbieders. 

 Spreker geeft aan dat men twee methoden kan hanteren; 
1. Vasthouden aan de relatief lage vaste nieuwkomertarieven in instroomjaar en in jaar t+1 de 

tarieven baseren op de realisatie van het eerste jaar. 
2. In het instroomjaar al op basis van registratie over te gaan tot betaling van werkelijke 

uren/dagdelen/etmalen (met een bepaald maximum) aan de nieuwe aanbieders. 
De tweede optie is plezieriger voor de nieuwe aanbieders en hun klanten, doet meer recht aan de 
werkelijkheid, maar is ook duurder en kent een prikkel om juist meer zorg te leveren. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om een eerste reactie. 



Verslag Prijs & Prestatie 4 september 2015   Pagina 11 

 
 

Mevrouw Kleijnen vraagt zich af of de tweede optie echt duurder is en een prikkel geeft om meer zorg te 
leveren. Spreekster vindt dat altijd overleg moet worden gevoerd met het sociaal team. Het hoeft niet per 
definitie duurder te worden. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat vanuit de historie van de AWBZ is gebleken dat deze optie meer 
geld kost. Bovendien heeft men ook geen controle. 
De voorzitter stelt vast dat mevrouw Kleijnen de tweede optie beter vindt. 
De heer Van Wijngaarden vindt het hanteren van nieuwkomertarieven voor de gemeenten heel praktisch. 
Men kan dan inderdaad in het jaar t+1 de tarieven baseren op de realisatie van het eerste jaar. Daarmee 
creëert men geen open einde en hanteert men goed de arrangementsgedachte (optie 1). Optie 2 (P x Q) is 
echter een openeindefinanciering. Spreker is voorstander van optie 1 en stelt vast dat het 
nieuwkomertarief vooraf ook helder is. 
 
Mevrouw Sollet stelt voor om heel pragmatisch te zijn en volgend jaar met een betere systematiek te 
komen. Hoelang blijft men immers een nieuwkomer? Na verloop van tijd zal een ongelijkheid ontstaan 
welke niet meer valt goed te praten. Hierover moet goed worden nagedacht. 
De heer Van Wijngaarden merkt op dat is afgesproken uiteindelijk toe te werken naar generieke tarieven. 
Dit wordt daarmee opgelost. De vraag is natuurlijk op welke termijn dat gebeurt. Voor de korte termijn 
moet men echter wel een oplossing bieden. 
De heer Van Geleuken deelt mee dat in 2015 in het jeugddomein met 22 aanbieders in totaal 33 
nieuwkomertarieven zijn afgesproken. Kennelijk waren de redelijk lage tarieven dus geen beletsel. Slechts 
1 aanbieder overweegt om niet te starten vanwege de lage tarieven. De vraag is dus of men zoveel 
nieuwe aanbieders mist. 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat het pgb-tarief bij de Wmo hoger is dan het ZiN-tarief. Dat is raar. Een 
aanbieder moet immers aan alle eisen voldoen. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat men dit in algemene zin niet zo kan zeggen. Daarnaast zijn er ook 
nog tarieven die lager zijn. 
De voorzitter beluistert dat de eerste optie de minste operationele problemen  veroorzaakt en 
pragmatischer is. Dit onderwerp zal het komend jaar opgepakt moeten worden omdat het wel tot een 
ongewenste tweedeling leidt. De voorzitter vraagt de aanwezigen om een reactie. 
 
Mevrouw Rosenke ziet de hardheidsclausule bij de eerste optie niet terug. Dat is wel belangrijk. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. De gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om een 
ander tarief af te spreken als tenminste vijf gemeenten dat vinden. Het is echter niet iets waarop iedere 
nieuwe aanbieder zich moet kunnen beroepen. 
Mevrouw Sollet vindt dat men zich moet realiseren dat er ook nieuw aanbod komt wat onder de definitie 
van de Wmo valt, maar dat nooit in de inkoop heeft gezeten. Dat wil men immers ook met deze 
beweging. Dit kan in dit traject ook worden meegenomen. 
Mevrouw Kleijnen geeft als bijvoorbeeld de mantelzorgorganisaties. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat hiervoor wel al vaak subsidieregelingen bestaan. 
 
De heer Boesten vindt dat men ook moet kunnen beoordelen welke optie beter bijdraagt aan de 
transformatie. Dat moet men laten meewegen. Daarmee kunnen ook nieuwe zorgvragen worden 
bevorderd. 
De voorzitter vindt dit een mooie aanvulling. Het transformatiegedachtegoed moet als onderlegger 
worden meegenomen. Dit moet echter ook operationeel uitvoerbaar zijn. 
De heer Van Wijngaarden stelt vast dat daarmee de optie van het jaar t+1 feitelijk openblijft. Als men in 
2018 toegaat naar generieke tarieven is het nieuwkomerprobleem echter ook opgelost. 
De heer Van Geleuken merkt op dat de politiek en de ambtenaren hierover ook verdeeld zijn. 
Nieuwkomers worden echter nu ook niet tegengehouden. 
 
Mevrouw Kleijnen vraagt of een werkgroep voor het onderwerp nieuwe aanbieders wordt ingesteld. 
De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend. 
 
De voorzitter beluistert dat de optie t+1 momenteel de meest pragmatische optie lijkt. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Dit moet echter ook technisch worden uitgevoerd. 
Mevrouw Zweers vraagt of dit in de DVO 2016 komt. 
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De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Dit leidt tot een beperkte prijsaanpassing en komt in het 
prijzenblad bij de overeenkomst te staan.  
De heer Bierma voegt toe dat dit niet in het formele tekstdocument van de DVO landt maar in een bijlage 
bij de DVO.  
 
2. Verblijf herstructureren 
De heer Van Geleuken deelt mee dat pleegzorg in verhouding een goedkoop verblijfsproduct is dat kan 
worden opgeknipt. Dat is voor instellingen die pleegzorg leveren van belang als de casemix verandert. Dat 
is ook technisch goed uitvoerbaar. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om een reactie 
De heer Spee vraagt of dit het verblijf (exclusief jeugdzorg) in de tabel betreft.  
De heer Van Geleuken antwoordt dat het verblijf (exclusief pleegzorg) moet zijn. 
 
De heer Spee stelt vast dat momenteel de crisisopname ook in verblijf zit. Spreker stelt voor om dit eruit 
te halen. 
Mevrouw Hannen antwoordt dat dit een apart arrangement is. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat in de VG-sector de crisisopvang een arrangement is waarin ook 
verblijf zit. Bij de provinciale jeugdzorg is dat niet zo gedefinieerd. De vraag is of dit nog een reëel 
onderscheid is. 
 
Mevrouw Soeters merkt ten aanzien van crisis op dat over de afspraken ruis bestaat. Het zou goed zijn om 
bij de bestaande aanbieders de afspraken te bekijken welke definitief zijn gemaakt en te bezien wat 
wenselijk is om te herstructeren. Een andere vraag is of men een crisisfunctie moet instellen per segment 
of in totaliteit. 
Mevrouw Rosenke stelt voor om de evaluatie van de crisis hieraan te koppelen. 
Mevrouw Soeters is het helemaal eens met het voorstel van mevrouw Rosenke. Vanuit de inhoud kan 
men dan naar de prijs kijken. 
 
De heer Van Geleuken verwijst in dit kader ook naar de subsidie voor de maatschappelijke opvang. Dat is 
een inloopvoorziening. Er zijn een paar onderdelen die eigenlijk niet goed passen in het P x Q-model. 
De heer Visser deelt mee dat documenten beschikbaar zijn die horen bij de ontwikkeltafel 
gespecialiseerde zorg. Deze informatie kan nu worden geraadpleegd. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat de vraag is welke deskundigheid voor een product nodig is. 
De voorzitter vat samen dat het punt van crisis en beschikbaarheidfunctie bij verblijf nog nader wordt 
uitgewerkt met het hanteren van goede definities die mogelijk bij gespecialiseerde zorg naar voren 
komen. Vervolgens moet daarover ook met de betreffende aanbieders worden gesproken. Dan moet 
worden bekeken of dit in bijlage 1 van de DVO moet landen. Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Van Geleuken merkt vervolgens op dat het tweede punt een aantal gevallen binnen de indicatie 
beschermd wonen betreft waarbij zorg wordt geleverd zonder verblijf. Vroeger werd dit verblijf 
zelfstandig wonen genoemd. Dit past in de extramuraliseringstendens. Het is echter niet de bedoeling om 
bakstenen te financieren. Dat is immers een ander product, dat apart moet worden opgevoerd. Deze 
mensen moeten echter wel een indicatie hebben voor beschermd wonen. 
Mevrouw Sollet stelt vast dat dit in het continuüm zit. Deze tussenvorm is eerder opnamevervangend of -
voorkomend. Misschien is dit een arrangement dat momenteel wordt gemist. In het verleden viel dit in 
het volledig pakket thuis (vpt). Mevrouw Sollet pleit ervoor om hiervoor een arrangement te maken. 
Mevrouw Kleijnen vindt dat het modulaire pakket thuis (mpt) meer recht doet aan het op maat zorg 
leveren dan het vpt. 
De heer Spee merkt op dat het vpt eruit gaat. 
Mevrouw Hannen stelt vast dat het vpt iets breder is dan het begeleid zelfstandig wonen. 
De heer Van Geleuken deelt de opvatting van mevrouw Sollet. 
De heer Van Wijngaarden merkt ten aanzien van begeleid zelfstandig wonen op dat een plusvariant recht 
doet aan het verschil in het continuüm. Er is wel een heel belangrijk onderscheid met het vpt. Het vpt 
heeft namelijk als onderligger een feitelijke verblijfsindicatie, maar men betaalt wel zelf de bakstenen. Het 
begeleid zelfstandig wonen zit hier nog een stap voor. Dit gat zou met de plusvariant worden gevuld. Dit 
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moet inderdaad uit het verblijf worden getrokken zodat men niet ten onterechte de huisvestingskosten  
betaalt. 
Mevrouw Hannen vindt de vraag of die in de oorspronkelijke vorm bij het arrangement verblijf beschermd 
wonen heeft gezeten of bij begeleiding individueel. 
De heer Van Geleuken denkt dat het en-en is. Spreker wil een goede definitie vinden om discussies te 
voorkomen. 
Mevrouw Kleijnen voegt toe dat een groot verschil tussen vpt en mpt is dat men bij mpt ook de 
bakstenen per aanbieder kan opsplitsen. 
 
De voorzitter stelt vast dat consensus erover bestaat dat een arrangement begeleid zelfstandig wonen 
een hiaat kan vullen. Dit arrangement wordt gedefinieerd. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Dit moet ook per aanbieder worden uitgezocht. 
Mevrouw Hannen stelt vast dat het arrangement begeleiding individueel ook verandert. 
De voorzitter antwoordt dat dit arrangement verschuift in waarde. Dit past in het transformatie- 
gedachtegoed. Bovendien kan deze differentiatie helderheid geven. Daarnaast moet de uitvoeringstoets 
ook worden gedaan. Aldus wordt afgesproken. 
 
De voorzitter stelt vast dat nu punt 2 van de notitie prijs-prestatie is behandeld. De lijst gaat echter door 
tot punt 15. De voorzitter denkt dat het onhaalbaar is om dit alles met nog 10 minuten voor de boeg te 
bespreken. De voorzitter vraagt om een reactie. 
De heer Van Geleuken wil vandaag nog graag punt 4 behandelen. 
De voorzitter vraagt wat met de andere punten moet gebeuren. Kan dit virtueel worden besproken of 
moet een tweede sessie van deze OT op 18 september 2015 worden ingepland? Op 18 september kan 
men dan nog een keer aan tafel zitten voor de resterende punten. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat de andere punten technischer zijn. Dit kan misschien ook virtueel 
worden opgepakt. De volgende keer moet misschien ook de tekst van de DVO voorliggen. 
De voorzitter denkt niet dat op 18 september al een tekst kan voorliggen. 
De heer Van Geleuken wil graag de uitgangspunten op 18 september bespreken. 
De heer Bierma merkt op dat de ruimte van de ontwikkeltafel vervoer op 18 september in de middag 
gebruikt kan worden voor de tweede sessie van de ontwikkeltafel prijs-prestatie. 
De voorzitter zal een verzoek voor de tweede sessie van de ontwikkeltafel prijs-prestatie via de mail laten 
uitgaan. Daarnaast start de virtuele ronde ook. 
 
4. Degressief tarief bij GGZ-behandeling 
De heer Van Geleuken deelt mee dat het voorstel luidt om in de DVO afspraken over een degressief tarief 
bij het arrangement jeugd-GGZ (in- en exclusief verblijf) op te nemen. Bij dit arrangement geschiedt in 
80% van de gevallen de doorverwijzing door de huisarts. Daarmee staat de toegang buiten spel. Dat is een 
groot risico bij de Q omdat immers voor een openeinde- regeling is gekozen. Dit risico moet worden 
verkleind, maar niet via een budgetmaximum. Dit is ook al met de wethouders besproken. De vraag is 
wanneer de degressieve tarieven ingaan. 
 
Mevrouw Soeters merkt op dat het zo niet staat beschreven. Beschreven staat dat het voorstel is om 
vanaf de omzet van het niveau van de garantie-2015 of van de eventueel lagere realisatie in 2015 nog 
maar 70% te betalen. Spreekster vraagt uitleg. Het lijkt immers niet de bedoeling om bij een lagere 
realisatie nog maar 70% te betalen. In het kader van de transitie is afgesproken dat het garantiebudget 
80% is. Degressieve tarieven zouden moeten gelden over wat men meer doet dan het garantiebudget. 
Mevrouw Goertz vindt dit ook reëel om af te spreken. De vraag is echter of het geschetste beeld 
momenteel wel zo is. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit bij sommige GGZ-aanbieders het geval is. Dit zal echter nog 
verder moeten worden onderzocht. 
Mevrouw Rosenke voegt toe dat dit afhankelijk is van de aanbieder. 
 
Mevrouw Zweers merkt op dat mevrouw Goertz vraagt hoe groot het probleem is. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het niet alleen om een huidig probleem gaat, maar ook om de 
toekomst. Dit is een groot financieel risico, waarop de gemeenten geen grip hebben en wat ook de andere 
aanbieders raakt. 
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De heer Visser voegt toe dat het garantiebudget op de historische omzet is gebaseerd. Is dat met of 
zonder de korting die al is opgelegd? 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het 80% is na de afslag. 
 
Mevrouw Rosenke vraagt of de omzet in feite wordt gegarandeerd. 
De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend. 
Mevrouw Soeters geeft aan dat het de bedoeling is dat een aanbieder voor 2015 het garantiebudget krijgt 
om de transitie te garanderen. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit wel geldt onder bepaalde voorwaarden. Spreker overweegt om 
een brief te versturen om dit alles meer te verduidelijken. 
 
De voorzitter deelt mee dat dit punt de volgende keer terugkomt. Dit punt is immers niet afgerond. 

 
5. Samenvatting/conclusies vervolgafspraken richting vierde OT. 
 De voorzitter deelt mee dat er een uitnodiging volgt voor een tweede sessie van deze derde 

ontwikkeltafel prijs-prestatie voor 18 september 2015. Eventuele stukken zullen ook worden verspreid. 
 
 De heer Bierma wil nog graag een afspraak voor een vierde ontwikkeltafel in oktober maken. 
 De voorzitter deelt mee dat het voorstel luidt om op 16 oktober 2015 de vierde ontwikkeltafel prijs-

prestatie in de ochtend te plannen. Aldus wordt besloten. 
 
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.30 uur de 

bijeenkomst. 
 
 
Maastricht, 4 september 2015 


