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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 18 
september 2015, 9.15 uur - 12.30 uur 
 
3e OT Prijs & Prestatie (sessie II) 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
 
 
 

Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Anne-Marie Hannen   Koraalgroep 
 Jos Lenaards   Envida 
 Petra Soeters  Mondriaan 
 Bianca Tummers  Coach-Ster 
 Belinda Linssen  Sevagram 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Boy Janssen   SGL 
 Peter Streefkerk  William Schrikker Groep 
 Ruud Cremers  Daelzicht 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Bjorn Hensels  gemeente Maastricht 
 Ernst Spaanderman  gemeente Maastricht  
 Judith Brans   gemeente Vaals  
 Stijn Van Geleuken  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Roel Kramer   technisch voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Florence van der Heijden inkoopbureau/ gemeente Vaals 
 Ids Bierma   inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 9.15 - 9.30 uur 
 
 
Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze tweede sessie van de derde OT prijs-
prestatie. Er staan weer veel punten op de agenda. Vorige keer is specifiek gevraagd naar de afhandeling 
van facturen. Vandaag zal de heer Spaanderman in een presentatie hierover nadere informatie 
verstrekken. Verder komen de punten die in de vorige ontwikkeltafel prijs-prestatie niet zijn afgehandeld 
aan de orde. De voorzitter wil eerst graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat voor een zo duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het 
overleg worden gemaakt. Daarnaast komt er ook een managementsamenvatting van het verslag. 
Volgende week staat dit alles op de website, waarna ook kan weer virtueel kan worden gereageerd. Het is 
cruciaal om feedback te krijgen van de aanbieders die niet aan tafel zitten. 
 
Mededelingen 
De heer Bierma is erachter gekomen dat het vorig jaar bij de contractering voor met name jeugdzorg men 
niet goed heeft opgelet bij de looptijd van de DVO in relatie tot de centrumregeling. Men heeft nu 
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geconstateerd dat de gemeente Maastricht bij de contractering van de jeugdzorg voor de 18 Zuid-
Limburgse gemeenten feitelijk haar boekje te buiten is gegaan omdat de DVO voor 3 jaar is afgesloten en 
de centrumregeling een looptijd heeft van 1 jaar. Hierin zit dus een discrepantie. Daarom moet een 
beroep worden gedaan op artikel 29 DVO 'onvoorziene omstandigheden'. De DVO was al via de weg van 
de OT’s ontwikkeld  toen werd besloten dat jeugdzorg in het traject wordt meegenomen. In alle hectiek is 
dat eind 2014 toen niet goed op elkaar afgestemd. Daarom moet een kleine correctie worden 
doorgevoerd. In de tekst van de DVO moet hierover iets worden opgenomen. Spreker vraagt of dit veel 
vragen/opmerkingen oproept. Het is namelijk geen punt om inhoudelijk diepgaand te spreken. 
 
De heer Van Geleuken vraagt of dit een risico is voor de aanbieders. 
De heer Bierma antwoordt dat de centrumregeling jaarlijks op dit punt opnieuw moet worden bekeken, 
met name ten aanzien van de inkoop van ambulante jeugdzorg.  Jaarlijks bepalen de deelnemende 
gemeenten of zij de inkoop voor ambulante jeugdzorg aan de centrumgemeente Maastricht mandateren. 
Bij de voorbereiding van de pilot werd deze discrepantie vastgesteld  Het risico voor de zorgaanbieders is 
dat er geen afspraken over de inkoop van ambulante jeugdzorg gemaakt kunnen worden als men niet met 
een dergelijke aanpassing van de DVO akkoord gaat. 
Mevrouw Soeters voegt toe dat als gemeenten toch zelfstandig willen inkopen een aanbieder met alle 
afzonderlijke gemeenten aan tafel moet gaan. 
De heer Bierma antwoordt dat dit natuurlijk niet de intentie is. De pilot ambulante jeugdzorg heeft 
betrekking op drie gemeenten. Spreker gaat ervan uit dat deze gemeenten voor het overige deel de 
inkoop door Maastricht blijven laten verzorgen. 
Desgevraagd geeft spreker aan dat dit met name speelt bij de gemeenten die juist de pilot willen 
gebruiken om te bezien of die manier van inkopen betere resultaten oplevert. Het is dus ook mogelijk dat 
men na een jaar zegt dat men het wil continueren en dat men dit niet meer via DVO constructie wil doen. 
Spreker kan dit niet beoordelen. De gemeente Maastricht als centrumgemeente moet dit met alle 
zorgaanbieders regelen en telkens verlengen. Dit geldt dus alleen voor de ambulante jeugdzorg.  
Mevrouw Soeters vraagt of het klinische gedeelte van de jeugdzorg hierbuiten valt. 
De heer Bierma is hier overvraagd. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Dat blijft erbuiten. Voor de zekerheid zal men dit echter 
nog een keer uitzoeken. 
De heer Bierma deelt mee dat de definitieve wijziging onder andere ook nog via de website wordt 
gepubliceerd. 
(Naschrift: de klinische jeugdzorg wordt inderdaad voor de volledige duur van de DVO ingekocht door 
Maastricht.)  
 
De voorzitter stelt vast dat dit een wijziging is van de huidige DVO. Dit betekent dat dit via de 
ontwikkeltafel wordt gedeeld; het is een officiële wijziging. 
 
De heer Bierma deelt mee dat de heer Spaanderman naar aanleiding van de gestelde vragen heeft 
gevraagd om het een en ander over de declaratiemethodiek uit te mogen leggen. 
 
De heer Lenaards vraagt of er een onderscheid is tussen de afhandeling van de gemeente Maastricht en 
de afhandeling van andere gemeenten in de regio die zaken doen met het Wmo-kantoor. Wordt dit ook 
meegenomen? 
De heer Spaanderman antwoordt dat dit wordt aangevlogen als het definitief wordt. 
 
Presentatie declaratie facturatie (de heer Spaanderman) 
 
Uitgangssituatie: 

- Berichtenverkeer (GGK) 
 Facturatie 
 Goedkeuren facturen 
 Betalingen 
- Arrangementen  
- Data-warehouse 
- Geen mogelijkheid tot testen voor 1-1-2015 
 GGK niet klaar 
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 Laatste moment wijzigingen 
 Partijen niet klaar 

 
De rijdende trein: 

- Januari tot maart: 
 Nauwelijks declaraties 
 Opbouwen bestanden (zorgaanbieders/toegang) 
- Maart tot mei: 
 Functionaliteit berichtenverkeer 
 Handmatige verwerking declaraties werkt niet 
 Kwaliteit gegevens 
- Juni: 
 Het werkt niet => maar wat dan? 
- Juli-augustus: 
 Privacy discussie 
 Roadshow 
 Gegevensuitvraag 
 Deloitte 
- September: 
 Nieuwe (tussentijdse) oplossing - vereenvoudiging 
 Gaat het werken? 
 Detailuitwerking (150 zorgaanbieders, 18 gemeenten, accountants) 

 
De heer Spaanderman geeft aan dat het plan is om de bestanden van de gegevensuitvraag en de 
bestanden van de toegang met elkaar te matchen. Dan is immers bewezen dat de zorg aan een bepaalde 
burger is geleverd en kan de gemeente overgaan tot de betaling van de declaratie. Voor de grote 
zorgaanbieders met een enigszins stabiel declaratiepatroon is het voorstel om vooralsnog (tot het 
berichtenverkeer op orde is) te bevoorschotten. Gedurende het jaar moet worden vastgesteld of een 
bepaalde burger bij de zorgaanbieder in zorg is. Daarnaast luidt het voorstel om ook een aantal partijen 
die nu declareren in 2016 te gaan  bevoorschotten. De hele kleine zorgaanbieders moeten echter 
declaraties indienen. Als de zorg voor de cliënt wordt toegewezen, kan men wellicht termijnbetalingen in 
een keer regelen (zonder terugkerende maandelijkse declaratie) per cliënt of zelfs elk  arrangement in één 
keer afrekenen. Dit alles leidt tot een aanpassing van het declaratieprotocol/het opstellen van een 
voorlopig declaratieprotocol. Dit wordt dus een interim oplossing totdat het GGK werkt en een data-
warehouse is gebouwd. Het is wel de bedoeling om aandacht te geven aan het berichtenverkeer tussen 
de zorgaanbieder en de toegang want dat is het te bereiken eindpunt.  
In de interimoplossing worden per kwartaal worden de bestanden uitgevraagd bij de aanbieder en wordt 
bekeken of het matcht met de administratie van elke individuele gemeente, en daarna dus financieel 
afgewikkeld. 
 
De heer Lenaards vraagt wat er voor de aanbieders is veranderd. 
De heer Hensels deelt mee dat het verschil is dat er maar een beperkt aantal grote aanbieders zijn. Er zijn 
echter veel kleine aanbieders die op dit moment wel declareren. Daarvan is nu gezegd dat zij 1/12e deel 
van het arrangement op maandbasis moeten declareren. Daarvan wil men echter af omdat al die 
declaraties veel te veel werk vergt van zowel aanbieders als gemeenten. 
De heer Lenaards vraagt waarom men niet een heel jaar in eens betaalt. 
De heer Hensels antwoordt dat dit ook zou kunnen. Dit is een overgangsjaar/opstartfase. Iedereen vond 
eerder de uitbetaling van 1/12e goed. Hierdoor vookomt men dat aanbieders te vroeg geld krijgen terwijl 
nog niet de hele prestatie geleverd is.  
De heer Vliegen merkt op dat hoe wordt omgegaan met het afbreken van arrangementen hierbij ook een 
rol speelt. 
De heer Hensels voegt toe dat hierover ook duidelijkheid zal komen.. 
 
De heer Spaanderman vult aan dat men ook aan Deloitte heeft gevraagd om mee te denken over een 
oplossing. De eerste oplossing was het Groningermodel. Dat werkte echter hier niet. Toen is vervolgens 
ingezet op het zelf schrijven van software voor een data-warehouse. Nergens in Nederland bestaat echter 
een goede oplossing, dat heeft met name te maken met de technische vormgeving van de relatie tussen 
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de centrumgemeente en de omliggende gemeenten. Een stabiel berichtenverkeer gaat ook nog een tijd 
duren.  
De heer Hensels voegt toe dat in feite wel iets wezenlijks verandert voor diegenen die bevoorschot 
worden. Eerst zou immers via het GGK worden gewerkt. Nu wordt echter meer gevraagd. Er wordt 
namelijk ook gevraagd om rechtstreeks met de gemeenten te communiceren over de cliënten die zorg 
zijn, dus niet via het VECOZO-platform. Dat is onvoorzien en staat dus ook niet in de DVO. Dit brengt dus 
ook extra administratieve lasten met zich mee. 
 
De heer Vliegen vraagt aandacht voor de mogelijkheid dat accountants van de gemeenten ook weer hun 
eigen systeem mogen aandragen. 
De heer Lenaards voegt toe dat het Wmo-kantoor ook een eigen systeem heeft. 
De heer Hensels antwoordt dat men in de maanden april-mei contact met het WMO-kantoor heeft gehad 
over eenduidigheid, waarbij een werkend declaratieprotocol is afgesproken. Dat declaratieprotocol is nog 
steeds een concept en dit is feitelijk een aanpassing. Dit is nu eenmaal een overgangsjaar. 
De heer Lenaards wil graag samen optrekken, zodat men straks niet weer twee verschillende systemen 
heeft. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer vragen zijn. 
Mevrouw Linssen deelt mee dat Sevagram alleen Wmo-gegevens voor de gemeente Maastricht heeft 
aangeleverd en niet voor de overige gemeenten. Dat heeft men ook uitdrukkelijk gevraagd. Uit de 
presentatie begrijpt spreekster echter dat het de bedoeling was om voor alle gemeenten aan te leveren. 
De heer Spaanderman antwoordt dat Sevagram dit goed begrepen heeft. Voor de WMO doet elke 
gemeente zijn eigen monitoring. 
 
Mevrouw Linssen vraagt vervolgens in aansluiting op de opmerking van de heer Vliegen hoe met het 
afbreken van arrangementen wordt omgegaan. 
De voorzitter antwoordt dat dit straks aan de orde komt. 
 
Uit de presentatie begrijpt mevrouw Linssen ook dat de privacydiscussie zou zijn afgerond. Dat geldt voor 
jeugd, maar niet in de Wmo. Spreekster vraagt uitleg. Bij jeugd is de gevonden oplossing dat de wetgeving 
is aangepast. 
De heer Spaanderman heeft zich met name met jeugd beziggehouden. 
Mevrouw Hannen heeft begrepen dat dit voor de Wmo aan de voorkant is geregeld. 
De voorzitter deelt mee dat deze vraag wordt meegenomen. Aldus wordt afgesproken.  
 
Mevrouw Linssen deelt mee dat op 15 oktober een presentatie van Deloitte in Kerkrade wordt 
georganiseerd over de verantwoording en het controleprotocol. Spreekster vraagt uitleg. 
De heer Spaanderman antwoordt dat dit niet over het berichtenverkeer gaat maar over de werkafspraken 
tussen de zorgaanbieders, de gemeenten en de centrumgemeente om tot goedgekeurde jaarcijfers te 
komen.  
Mevrouw Brans voegt toe dat dit wel aansluit bij de wijze van betalen. Men heeft recht op geld op het 
moment dat de zorg is geleverd. Dat is de rechtmatigheid. De toewijzing is echter niet de basis van het 
betalen. In het controleprotocol is duidelijk gezegd dat het eerste uur behandeling/zorg het moment van 
de rechtmatigheid is. De zorg moet dus zijn geleverd. 
Mevrouw Linssen deelt mee dat dit in Kerkrade en Heerlen anders is geregeld dan in Maastricht-
Heuvelland. Het is vreemd dat dit wel een bijeenkomst is voor geheel Zuid-Limburg. 
Mevrouw Brans stelt voor om aan te sluiten bij Kerkrade en Heerlen als daar sprake is van een 
pragmatische oplossing. 
De voorzitter deelt mee dat in de vorige ontwikkeltafel prijs-prestatie uitgebreid is gesproken over het 
controleprotocol. De vertegenwoordiger van de Heerlen is vandaag helaas afwezig. Mevrouw Brans stelt 
voor om een afgevaardigde, bijvoorbeeld mevrouw Lia Theodorou naar deze Deloitte bijeenkomst te 
sturen. 
De heer Bierma antwoordt dat mevrouw Theodorou tijdens de vorige ontwikkeltafel prijs-prestatie ook 
heeft geprobeerd uit te leggen dat het controleprotocol en het addendum nog niet gereed zijn en dat er 
nog een punt lag in de relatie tussen high trust, high penalty en hoe accountants tegen rechtmatigheid 
aankijken. Daar moet dus nog een aansluiting worden gevonden. 
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In reactie op de eerste vraag van mevrouw Linssen geeft mevrouw Brans vervolgens aan dat het Wmo-
kantoor ook al een aantal keren de gegevens heeft uitgevraagd. Dat is echter nog niet gedaan. Dit wordt 
langzamerhand nijpend. Het is immers al september. Spreekster vraagt nadrukkelijk om de gegevens van 
de Heuvelland-gemeentes ook aanvullend naar dat het Wmo-kantoor te sturen. 
De heer Lenaards antwoordt dat sprake was van een technisch probleem. 
De voorzitter vraagt wie hierover contact heeft met het Wmo-kantoor. 
Mevrouw Brans vraagt nogmaals om de gegevens van de declaraties naar Maastricht en het Wmo-
kantoor te sturen. 
De voorzitter merkt op dat dit punt is geadresseerd. De voorzitter stelt vast dat het onderwerp 
Heuvelland gemeenten - Wmo dus nog aandacht vergt.  
 
Daarnaast is het belangrijk ten aanzien van het controleprotocol om een pragmatische afstemming goed 
in de gaten te houden. Daarom is het belangrijk dat een afvaarding naar de bijeenkomst van Deloitte in 
Kerkrade gaat. 
De heer Lenaards stelt voor om dit vooraf met Deloitte af te stemmen. 
Mevrouw Soeters zal de uitnodiging doorsturen. 
De voorzitter dankt. Het is belangrijk dat het matcht. 
De heer Spaanderman zal dit ook nog een keer bij mevrouw Theodorou navragen. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere vragen zijn over het voorstel van de heer Spaanderman. 
De heer Janssen stelt voor om gegevens van de maandelijkse Wmo-gegevensstroom van de gemeente 
naar het CAK te gebruiken. 
Mevrouw Hannen deelt mee dat dit niet voor jeugd geldt. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat het CAK vierwekelijks gegevens ontvangt. 
Mevrouw Hannen verzoekt aan te sluiten bij de bestaande uitvragen. 
De heer Spaanderman deelt mee dat er geen plannen zijn voor een ander format. 
Mevrouw Hannen wijst op 'einddatum zorg'. Dat heeft geen toegevoegde waarde. 
Mevrouw Brans heeft deze vraag ook aan inkoop gesteld. Wat is 'beoogde eindzorg'? Het einde van de 
beschikking is belangrijk. In het controleprotocol staat ook dat men elkaar onderling moet waarschuwen 
als de beschikking is afgelopen. Het einde van de beschikking moet dus onder 'beoogde einddatum' staan. 
Het is heel belangrijk dat dit wordt ingevuld. Daarop moet men onderling dus ook actie ondernemen.  
De voorzitter deelt mee dat de definitie van dit invulveld heel duidelijk moet zijn. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
De heer Cremers begrijpt dat er dus ook een nieuwe koppeling komt tussen de aanbieder en de 
toeleiding. 
De heer Spaanderman antwoordt dat de communicatie loopt als voorzien. Dit wordt op een gegeven 
moment uitgebreid. 
Mevrouw Hannen merkt op dat deze koppeling al bestaat. 
De heer Spaanderman antwoordt bevestigend. Het werkt alleen nog niet tussen alle partijen. 
De heer Hensels merkt op dat ook een vraag over de format is gesteld. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer vragen zijn. 
Mevrouw Hannen heeft nog een opmerking over de inleverdatum. Dit was bij de vorige aanlevering niet 
haalbaar. 
De heer Spaanderman antwoordt dat toen ook sprake was van de zomervakantieperiode. De deadlines 
van de gegevensuitvraag blijven in principe op de 22e van de maand gehandhaafd. De bestanden moeten 
immers altijd nog worden nagekeken. Spreker zal nog een kritisch naar de planning kijken, maar als de 
stukken in oktober in de gemeenteraden moeten liggen, moeten deze twee weken eerder gereed zijn. Het 
wordt waarschijnlijk heel lastig om de deadline naar achteren te schuiven. 
De heer Lenaards vraagt naar een verduidelijking van de definities. 
 
De voorzitter dankt de heer Spaanderman voor zijn bijdrage. 
 
De heer Spaanderman verlaat de bijeenkomst 
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De voorzitter deelt vervolgens mee dat een aantal onderwerpen vandaag moeten worden besproken. Dit 
lijstje wordt nu uitgedeeld. 
 
Besproken op 4 september 2015 
1. (eventuele ) tariefaanpassing 2016 
2. Populatiebekostiging 
3. Nieuwkomertarieven 
4. Pleegzorg 
5. Begeleid zelfstandig wonen (beschermd wonen zonder verblijf) 
6. Degressief tarief bij GGZ-instellingen (directe verwijsroute) 
 
Te bespreken op 18 september 2015 
1. ADHD-ziekenhuiszorg  
2. Begeleide omgangsregeling 
3. NHC/NIC-aanpassen 
4. Aanvullende kosten pleegouders 
5. Aanbieders met minder dan 20 cliënten 
6. Samenloop pgb/ZiN 
7. Voorkomen verwijzing eigen instelling 
8. Beschrijving aanlevering eigen bijdrage 
9. Logeren bij Wmo als respijtzorg 
10. Eén tarief voor dyslexie 

 
Uit de managementsamenvatting van 5 en 19 juni 
11. Logeren jeugd differentiëren  
12.Niet los contracteren dagbesteding bij BW 
 
Ad 1. ADHD-ziekenhuiszorg 
De heer Van Geleuken deelt mee dat voor de ontwikkeltafel van 4 september jl. een stuk is aangereikt 
waarin heel veel punten stonden. Veel punten zijn toen besproken, maar een aantal punten ook niet. 
Deze punten komen in de DVO en moeten dus wel worden besproken.  
De ADHD-ziekenhuiszorg komt op 1 januari 2016 naar de inkoop van gemeenten. Dit kan worden 
ingekocht met het arrangement GGZ-behandeling. 
De heer Visser vult aan dat dit eigenlijk de curatieve GGZ-zorg is die wordt uitgevoerd door een 
kinderarts. Daarin zit ook de behandeling van andere psychiatrische stoornissen. Het budget bedraagt 
voor deze regio 300.000 euro. Aan het einde van deze maand worden gesprekken met de desbetreffende 
ziekenhuizen gevoerd om in beeld te krijgen in welke omvang deze zorg wordt verleend. 
 
Ad 2. Begeleide omgangsregeling (BOR) 
De heer Van Geleuken deelt mee dat dit een subsidieregeling is van de provincie Limburg voor de 
begeleiding in echtscheidingssituaties die zeer problematisch zijn. Dit geld is alleen aan Xonar en 
Mutsaersstichting gegeven. Deze subsidie van de provincie loopt nog tot 31 december 2015. Gemeenten 
willen dit voort te zetten. Dit wordt een nieuw arrangement waarbij de kwaliteitscriteria nu nog 
vaststaan. Alleen inkopen bij de partijen die nu een subsidie krijgen van de provincie past echter niet bij 
het bestuurlijk aanbesteden. Hiermee is overigens geen groot bedrag gemoeid. 
 
De heer Bierma vraagt vervolgens of de gemeente hiervoor een budget heeft ontvangen 
De heer Van Geleuken weet dit niet zeker. Dit is wel in de stuurgroep besproken. Vanuit de inhoud hoort 
het thuis in de Jeugdwet.  
(Naschrift: hiervoor komt geen budget mee vanuit de provincie.) 
 
Mevrouw Brans vraagt of er ook weer nieuwe overgangscliënten komen. Zijn de aantallen bekend? 
De heer Van Geleuken antwoordt dat de trajecten een bepaalde doorlooptijd hebben. Hierover moet ook 
worden nagedacht. 
De heer Visser vraagt of dit bij Xonar en Mutsaersstichting is uitgevraagd. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het om circa 3.000 euro per traject gaat over de jaargrenzen heen. 
Dat betreft circa 100 cliënten per jaar (300.000 euro). Spreker denkt dat dit de Zuid-Limburgse impact is. 
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Mevrouw Soeters vraagt om dit goed na te kijken. Dit is door een rechter opgelegd en heeft daarmee een 
juridische status. Spreekster vraagt hierover goed na te denken. 
Mevrouw Tummers merkt op dat de doorlooptijd ook belangrijk is. Hieraan is immers ook een zitting 
gekoppeld. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat de rechter bij de andere maatregelen inderdaad een beslissing 
neemt. Dit moet in ieder geval financieel worden afgesproken en de criteria moeten transparant zijn. 
 
Ad 3. NHC/NIC-aanpassen 
De heer Van Geleuken deelt mee dat in de formulieren voor het berekenen van de arrangementtarieven, 
de NHC van de jaren 2012 voor jeugd en de NHC van de jaren 2013 voor de Wmo moest worden ingevuld. 
Dat werd in een formule omgerekend naar 2015 waarin de HNC-component 50 % was. Voor 2016 wordt 
dit 70%. Een technische exercitie zal leiden tot een verhoging van de arrangementen waarin deze 
component opgenomen is.  
 
De heer Cremers deelt mee dat als een cliënt naar de Wmo of de Jeugdwet gaat, men niet meer de oude 
financiering (nacalculatie) krijgt. Dus eigenlijk zouden in de tarieven de volledige kapitaallasten moeten 
worden meegenomen.  
De heer Vliegen wijst op de overgangsregeling. Hierover is heel veel gedoe geweest. De vaste 
kapitaallastencomponent is inmiddels afgelopen week ingetrokken. Nu resteert nog de overgangsregeling 
en het gemeentelijke deel. 
Mevrouw Hannen voegt toe dat het resterende percentage via het zorgkantoor komt. 
De heer Vliegen antwoordt bevestigend. Het NHC-deel komt via de gemeente en de 
kapitaallastencomponent komt via de overgangsregeling. Die overgangsregeling wordt afgebouwd onder 
gelijktijdige opbouw van de NHC-component tot 100 %. 
 
 
Ad 4. Aanvullende kosten pleegouders 
De heer Van Geleuken deelt mee dat pleegouders een vaste pleegzorgvergoeding krijgen. Het kan echter 
zijn dat een pleegkind bijvoorbeeld een beugel nodig heeft of dat een fiets wordt gestolen. Dat zijn 
bijzondere kosten. Daarvoor is de regeling bijzondere kosten. Dit 'potje' werd vroeger door de provincie 
Limburg uitgevoerd. Dit moet nu worden geregeld voor 2015 en 2016. De tendens is om een vast bedrag 
per pleegouder te verstrekken om lastige discussies te voorkomen. Dit raakt de aanbieders. Hierover 
wordt ook al overleg gevoerd. De bedoeling is dat het goed uitvoerbaar moet zijn. 
De heer Streefkerk bevestigt dat inderdaad hierover overleg wordt gevoerd. 
De heer Bierma vraagt waar dit verder landt. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit in het contract van de betreffende aanbieder landt. De vraag is 
of aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. Moet dit in de DVO of buiten de DVO om? Spreker 
denkt aan een bilaterale afspraak in de vorm van een brief met de desbetreffende aanbieder. 
 
Ad 6. Samenloop PGB/ZiN 
De heer Van Geleuken deelt mee dat dit in 2015 voor nieuwe aanbieders niet goed is geregeld. Voor 2016 
wil men dit wel goed regelen, zodat een dubbele bekostiging wordt voorkomen. 
De heer Cremers vraagt of dezelfde aanbieder overgaat van pgb naar ZiN. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het gaat om een cliënt die voor dezelfde soort zorg overgaat bij 
dezelfde aanbieder gedurende een kalenderjaar van pgb naar ZIN. Dan lopen gemeenten zowel een 
arrangementstarief te betalen als PGB. 
De heer Cremers vraagt uitleg voor het geval de cliënt halverwege het traject wisselt van een aanbieder in 
ZiN naar andere een aanbieder met pgb. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit in de discussie over de afgebroken arrangementen meeloopt. 
Dat is nog een open punt. De bedoeling van dit punt is dubbele bekostiging bij een aanbieder te 
voorkomen. 
Vaak laat men eerst het pgb lopen tot het einde van de indicatieperiode en vervolgens herindiceert men 
een ZIN- arrangement. 
 
Ad 7. Voorkomen verwijzing eigen instelling 
De heer Van Geleuken deelt mee dat er in de Jeugdwet staat dat een medisch 
specialist/jeugdarts/huisarts mag verwijzen. Er zijn echter ook instellingen die medisch 
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specialisten/huisartsen/jeugdartsen in dienst hebben. Dat is dan geen onafhankelijke verwijzing. De 
bedoeling is dat de verwijzer buiten de organisatie staat. 
Mevrouw Soeters vindt dit logisch. 
Mevrouw Linssen merkt op dat dit bij de wijkverpleging wel heel normaal is. Een verpleegkundige kan 
naar haar eigen zorginstelling verwijzen. 
 
 
Ad 8. Beschrijving aanleveren eigen bijdrage 
De heer Van Geleuken deelt mee dat de eigen bijdrage een ingewikkeld punt is. Bij de Wmo volgen alle 
gemeenten de wettelijke eigen bijdrage-regeling. Bij jeugd geldt echter dat sommige gemeenten geen 
eigen bijdrage willen innen. De staatssecretaris heeft een onderzoek ingesteld naar de effecten van deze 
regeling. Tot en met 2014 was er alleen voor verblijf binnen de provinciale jeugdzorg een eigen bijdrage. 
Dat werd dat geüniformeerd per 1 januari 2015 waardoor er een ouderbijdrage ontstond voor verblijf, 
dagbesteding en naschoolse opvang. De gemeenten moeten dit aanleveren. 
 
Die eigen bijdrage is bedrag dat bepaald wordt wordt naar rato van de dagdelen berekend. Bij 
arrangementen komt men dan in de problemen, omdat daar de dagdelen niet worden vastgesteld door 
de toegangsteams. Onduidelijk is dan ook hoe dat op dit moment door gemeenten gebeurt. Daarnaast is 
het ook de vraag, die meegenomen wordt in het landelijke onderzoek, of dit wel voldoende oplevert 
gezien de uitvoeringskosten. De opbrengst is veel lager dan bij de WMO. Hierover moet dus nog met de 
achttien gemeenten worden overgelegd. Dit proces moet als bijlage in de DVO landen.  
 
De voorzitter vraagt naar reacties. 
Mevrouw Soeters vraagt om welk bedrag voor de eigen bijdrage het gaat. Welk doel wordt hiermee 
nagestreefd? Spreekster wil waken voor de administratieve lasten. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het innen van de eigen bijdrage een wettelijke verplichting is. Het 
idee is dat kosten thuis lager zijn als een kind bij een instelling verblijft. De ouderbijdrage bedraagt circa 
100 euro bij 7/24-uurs verblijf per maand. Men hoeft thuis immers minder geld aan voedsel besteden. Bij 
dagbesteding is dit, dacht de spreker zich te herinneren, circa 60 euro per maand voor 9 of 10 dagdelen. 
Het zijn dus beperkte bedragen. 
Mevrouw Hannen geeft aan dat het 135 euro per maand betreft bij verblijf. 
De heer Bierma vraagt of de hoogte van de eigen bijdrage landelijke normen zijn. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Tummers vraagt of de naar rato verdeling bij de toegang bekend is. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het bedrag van circa 60 euro per maand gebaseerd is op 9 of 10 
dagdelen. 
 
Mevrouw Soeters merkt op dat de gemeenten door de decentralisaties ook steeds meer bepalen hoe de 
zorg gaat uitzien. De vraag is of de gemeenten een dergelijke landelijke regel om te innen moeten 
overnemen. Dat is een aandachtspunt. 
De heer Van Geleuken vraagt of dit een oproep is om geen ouderbijdrage te heffen. 
Mevrouw Soeters antwoordt bevestigend. 
 
De voorzitter vraagt of dit een kwestie van penny wise, pound foolish is. Dat is niet duidelijk. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat de bedragen voor de gemeenten relatief klein zijn. Bovendien 
zullen mensen soms hiervoor weer bijzondere bijstand aanvragen 
Mevrouw Soeters merkt op dat de kosten die men bespaart aan de andere kant dus weer dubbeldik 
terugkomen. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat dit ook bij de bijeenkomst volgende week van de zes wethouders 
over jeugd kan worden ingebracht. Het gaat om een paar ton die dit maximaal kan opleveren op een 
budget van 100 miljoen euro bij jeugd. 
 
Mevrouw Hannen wil graag – als men moet aanleveren – dat dit voor alle achttien gemeenten hetzelfde 
is. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit ambtelijk ook zo wordt ingestoken. 
Mevrouw Hannen vraagt naar de verwachting van het innen van de eigen bijdragen. Wanneer komt 
hierover helderheid? 
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De heer Van Geleuken antwoordt dat dit snel kan gaan. De politiek moet hierover beslissen. 
Mevrouw Brans antwoordt bevestigend. 
De heer Bierma vindt het praktisch als ook een beeld van de uitvoeringskosten aan de stuurgroep wordt 
gegeven zodat men een goede afweging kan maken. 
Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. 
De heer Van Geleuken zal het traject dat men in de gemeente Heerlen heeft doorlopen bekijken. 
De voorzitter vindt dit een goed voorstel. Aldus wordt afgesproken. 
 
 
Ad 9. Logeren bij Wmo als respijtzorg 
De heer Van Geleuken deelt mee dat nog geen enkele aanbieder dit arrangement heeft geleverd. Dit is 
eigenlijk het logeren in de oude structuur van de niet-zieke partner. Vanuit de gemeenten is wel geroepen 
dat de respijtzorg belangrijk is. Zorgverzekeraars hebben daarvoor een regeling in het kader van een 
aanvullende verzekering. Er is ook een landelijke club die zich daarmee bezighoudt. Het is mogelijk dat 
iemand komt naar het huis van de cliënt, zodat de gezonde partner bijvoorbeeld een weekend weg kan. 
Daarbij wil men aanhaken. Dit nieuwe arrangement moet nog worden ontworpen. Het voorstel is om 
daarbij ook te streven naar één tarief/tariefstructuur. 
De voorzitter merkt ten aanzien van logeren als respijtzorg op dat in oude Nza-structuur hiervoor een 
specifieke functie was opgenomen. Wordt daarvan geen gebruik gemaakt? Zit dit niet in de 
arrangementen? 
Mevrouw Linssen geeft aan dat dit wel in de arrangementen zit. Het was echter een dusdanig laag tarief 
dat Sevagram hierop vorig jaar niet heeft ingeschreven; ZZP 2. Sevagram heeft de vraag naar dergelijke 
producten wel verwacht. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het kortdurend verblijf inderdaad een arrangement is. De waarde 
van het arrangement wordt bepaald via de berekening van de historische opbrengsten/aantallen. Er is 
inderdaad vraag naar dit product. 
 
De voorzitter vraagt naar de ervaringen van Envida. Werd in het verleden hiervan wel veel gebruik 
gemaakt? 
De heer Lenaards antwoordt dat er weinig of geen omzet is. Het tarief was inderdaad heel laag. 
Mevrouw Soeters voegt toe vanuit jeugd dat Mondriaan redelijk wat logeerfuncties had toen de tarieven 
nog normaal waren, totdat de tarieven omlaag zijn gegaan. Mondriaan is toen daarmee gestopt. 
Spreekster denkt echter wel dat behoefte aan dit product bestaat. 
De heer Van Geleuken merkt op dat bij jeugd best veel kleine aanbieders dit aanbieden. Zij krijgen een 
bepaald tarief afgeleid van de pgb-tarieven met een afslag. 
Mevrouw Linssen denkt dat het een heel goed product kan zijn. Voor het tarief zou men kunnen 
aansluiten bij de Nza-tarieven. 
De heer Van Geleuken zal de mogelijkheden voor respijtzorg uitzoeken. De gemeente Eijsden-Margraten 
heeft dit aangekaart. 
De voorzitter stelt vast dat in de uitvraag van vorig jaar de mogelijkheid zat om aanbod te leveren. Deze 
mogelijkheid bestaat dus nog steeds. Dan is het dus wel zaak, dat er iets komt. 
De heer Lenaards deelt mee dat de tariefstelling gewoon te laag was. Spreker vraagt om met een voorstel 
te komen. 
De heer Bierma stelt vast dat men zich qua proces wel in de afrondende fase van de ontwikkeltafels 
bevindt. Het is de bedoeling om de gemaakte keuzes bestuurlijk voor te leggen. En dat gebeurt nu dus 
niet. 
De heer Van Geleuken vindt dat het product respijtzorg nu expliciet wordt toegevoegd, want het staat 
niet in de vertaaltabel. Dat is de beslissing. Hoe men tot een zinvolle prijs komt, wordt echter niet in deze 
ontwikkeltafel bepaald. 
De heer Bierma wijst op de suggestie om bij de Nza-tarieven aan te sluiten. Spreker stelt vast dat de 
aanwezigen hierop non-verbaal positief hebben gereageerd. Wat wordt het dan? Of wil men de oude 
methodiek hanteren? Dan moet men echter wel daarvoor een uitvraag doen. 
De heer Van Geleuken beantwoordt de laatste vraag bevestigend. 
De heer Lenaards merkt nogmaals op dat niemand heeft ingeschreven. 
De voorzitter beluistert dat niet is ingeschreven omdat het tarief te laag uitvalt. 
Mevrouw Linssen antwoordt bevestigend. Het was ZZP 2 minus 25%. Daarvoor kan men echt geen 
logeren leveren. 
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Mevrouw Soeters merkt op dat men steeds meer mensen in de thuissituatie wil houden. De bedden 
worden immers schaars. Spreekster kan zich dan ook goed voorstellen dat iemand naar de patiënt gaat. 
Spreekster kent ook een vrijwilligersorganisatie die dit soort zorg levert om de mantelzorgers te ontlasten. 
Het is de vraag – als men dit belangrijk vindt – of men dit bij een vrijwilligersorganisatie neerlegt of bij een 
combinatie. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit inderdaad gebeurt. Als er nieuwe producten bijkomen zoals 
respijtzorg, moet daaraan een goede prijs worden gehangen. Spreker stelt voor dat respijtzorg voor alle 
aanbieders openstaat onder dezelfde voorwaarden. Dit moet nog worden geregeld. 
 
De voorzitter vraagt of dit niet vergelijkbaar is met de differentiatie bij logeren die bij de vorige 
ontwikkeltafel prijs-prestatie is besproken. 
De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend. Dat ging namelijk over logeren bij kinderen. 
Mevrouw Soeters merkt op dat men wel dezelfde systematiek zou kunnen toepassen. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Hier gaat het over de Wmo. Misschien kan dit onderwerp 
in de ontwikkeltafel op 16 oktober 2015 terugkomen als het verder is uitgewerkt? 
De heer Bierma deelt mee dat de planning van de ontwikkeltafels hiervoor niet is bedoeld. 
De voorzitter voegt nog een opmerking toe. Wanneer wil men de uitvraag laten uitgaan? 
De heer Van Geleuken stelt voor dat respijtzorg een nieuw arrangement wordt. Dat wordt hier bepaald. 
En het tarief hoeft niet in de DVO te landen. 
De heer Bierma stelt vast dat de uitvraag er niet is. 
De heer Van Geleuken stelt voor dat het een nieuw tarief wordt met een nieuwe prijs. 
De heer Bierma antwoordt dat men dan op het niveau van een nieuwkomertarief respijtzorg komt. Dat 
zou men wel hier moeten bespreken. 
Mevrouw Linssen geeft aan dat een Nza-tarief per dag iets anders is dan het arrangementsdenken. 
De voorzitter stelt vast dat men dan bij dezelfde systematiek als bij jeugd uitkomt met de drie 
categorieën. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat dit product misschien ook veel groter wordt. 
De voorzitter vindt het verstandig om te bekijken op welke manier het arrangement wordt beschreven en 
hoe de opbouw van het tarief moet zijn om daadwerkelijk handvaten aan organisaties te bieden. De 
voorzitter stelt voor om een stuk via de website rond te laten gaan bij het verslag zodat hierop nog in de 
virtuele ronde kan worden gereageerd. Dan kan het dus ook nog mee. 
De heer Bierma ziet als voordeel dat men dan ook geen uitvraag hoeft te doen. 
De heer Van Geleuken gaat hiermee akkoord. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Ad 10. Eén tarief voor dyslexie 
De heer Van Geleuken deelt mee dat het product dyslexie heel erg gestandaardiseerd en goed 
beschreven is. 
De heer Visser voegt toe dat men bij het product dyslexie toewerkt naar homogene prijzen daar waar 
mogelijk, qua prijs, spreiding van de prijs maar ook qua inhoud. De gestelde vragen zijn ook 
teruggekoppeld met de aanbieders. Er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het 
aantal gemiddelde behandelingen die worden uitgevoerd en hoelang een diagnosefase mag duren et 
cetera. Deze zaken zijn bij de aanbieders bekend en dit is ook in een werksessie besproken. Gemiddeld 
zijn het circa 55 behandelingen en de diagnosefase duurt gemiddeld 12,5 - 15 uren. De aanbieders hebben 
ook allemaal meegewerkt en aangegeven dat zij heil zien in een homogene prijs voor 2016. Men moet er 
wel rekening mee houden dat een dyslexiebehandeling/-arrangement gemiddeld circa 17 maanden duurt. 
Deze factoren moeten bij de bepaling van de prijs worden meegenomen. Het was prettig dat daarover 
heel snel consensus bestond. 
 
De voorzitter beluistert dat het dus meer in de afhandeling zit. Men komt dan ook heel snel tot een 
arrangementsafspraak. 
De heer Visser antwoordt bevestigend. 
De heer Van Geleuken vraagt of men in 2016 één prijs heeft. 
De heer Visser antwoordt bevestigend. Vrijgevestigden werken echter nog met DBC's. De vraag is of men 
dat in een keer kan meenemen. Dat is wel de ambitie. 
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De heer Hensels vraagt of er een prijs komt voor dyslexie of een prijs voor behandelingen en een prijs 
voor de diagnose. 
De heer Visser antwoordt dat er één prijs voor behandeling en één prijs voor de diagnose komt. 
De heer Van Geleuken stelt vast daarmee het nieuwkomertarief voor dyslexie ook is opgelost. Er komt 
namelijk één prijs. 
De voorzitter sluit dit punt af. 
 
Pauze 11.00 - 11.25 uur 
 
Afbreken arrangementen 
De heer Van Geleuken heeft de notulen van de vorige ontwikkeltafel hierop nageslagen. Deze discussie is 
nog niet afgerond. Hierover is echter nog geen besluit genomen. Er ligt nu tussen de gemeenten een 
voorstel. 
De heer Lenaards dacht dat hierover in het voortraject overeenstemming bestond. Afgesproken was dat 
men in principe zou moeten voorkomen dat een cliënt die in een arrangement zit, voor een andere 
aanbieder kiest. En als dit toch gebeurt, zou men daarover moeten spreken. Voor het overige is daarover 
nooit enige vorm van discussie geweest. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat bij de gegevensuitvraag naar de 'poppetjes' wordt gekeken en als 
een 'poppetje' vier keer in een jaar is geswitcht dan heeft dit 'poppetje' vier keer meegeteld en op vier 
plekken op de gemiddelde prijs gedrukt. Dan krijgt men ook een lagere prijs. In de filosofie van de uitvraag 
zou het logisch zijn als in 2015 dat 'poppetje' ook gaat lopen, men het 'poppetje' ook overal moet 
meetellen. De prijs is immers al lager in het basisjaar. Dat is de logica van het model. In de overeenkomst 
staat echter iets anders. Daar staat dat als sprake is van een afgebroken traject dat dan naar rato 
verrekend wordt. De tegenstelling tussen uitvraag en overeenkomst is de oorzaak dat hierover discussie 
nodig is. 
De heer Lenaards vindt dit ook een vertrouwenszaak. Het gaat om de geest en aard van de besproken 
afspraken. Spreker vindt deze discussie vergelijkbaar met waarover (het contract van drie jaar) vandaag 
bij de mededelingen is gesproken. Iedereen was hierover ook heel eenduidig. 
De heer Van Geleuken merkt op dat de laatste versie van de DVO in de ontwikkeltafel prijs-prestatie is 
besproken, inclusief die passage over het afbreken. 
De voorzitter bevestigt dit laatste. 
Mevrouw Hannen vraagt of deze passage in bijlage 4 staat die later aan de DVO is toegevoegd. 
De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend. Het is geen foutje, maar het gaat over het voorkomen van 
klanten die op en neer gaan tussen aanbieders waardoor voor een en dezelfde cliënt vaker het 
arrangementstarief betaald moet worden. Dit staat in bijlage 2 (naschrift: pagina 19, vierde alinea) die 
hier wel is besproken.  
De heer Lenaards vindt dat men dit ook heel breed kan trekken. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat in de overeenkomst staat dat als wordt afgebroken, de aanbieder 
waarbij afgebroken wordt een korting krijgt. Dat staat duidelijk omschreven. De heer Lenaards vraagt wat 
een afgebroken arrangement is. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit bijvoorbeeld overlijden en verhuizen binnen en buiten de regio 
betreft. Hierover is een gemeentelijk intern concept opgesteld, waarover nog moet worden besloten. 
 
De heer Lenaards wijst nogmaals op de aard en de geest van de uitvraag zoals het hier is besproken en 
dat er behoefte is aan duidelijkheid.. 
 
De heer Hensels merkt op dat in het interne document staat dat wordt gezegd dat een afgebroken traject 
in principe volledig wordt betaald. 
De heer Van Geleuken zegt dat eerst alle achttien gemeenten moeten hiermee eerst akkoord gaan.  
De heer Hensels wil hier graag aangeven dat de geest van de afspraak in het interne document staat. De 
heer Van Geleuken antwoordt dat dit dus afwijkt van de overeenkomst. 
 
De voorzitter vraagt wat dit concreet betekent. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat de politiek een beslissing over de definitie van afgebroken 
arrangementen moet nemen. Nu wordt hier over de overeenkomst 2016 gesproken. Het is ook duidelijk 
wat deze ontwikkeltafel voor 2016 wenst. Men wil dat de logica van de uitvraag dezelfde is als de logica 
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van de afrekening. Als misbruik van de regeling wordt gemaakt, kan men met high trust, high penalty 
ingrijpen. 
De heer Bierma concludeert dat dit landt in het declaratieprotocol voor 2016. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat uit het traject van het bestuurlijk aanbesteden een geluid komt, maar 
de colleges/gemeenteraden nemen uiteindelijk wel de beslissing. 
 
Ad 5. Aanbieders met minder dan 20 cliënten 
De heer Van Geleuken deelt mee dat deze discussie een beetje langs dezelfde lijn loopt als van de 
nieuwkomertarieven. In beide gevallen gaat het over een aanbieders zonder (betrouwbaar) historisch 
verleden. Bij aanbieders met minder dan 20 cliënten is het ook mogelijk dat men bijvoorbeeld maar 1 
cliënt voor 7.000 euro bij begeleiding individueel heeft gehad. Dat voelt niet helemaal goed. Daar moet 
men dus iets mee. Het probleem is dat voor de afspraak voor 2016 de realisatiecijfers van 2015 nog niet 
bekend zijn. Dit is ook in de stuurgroep met de wethouders besproken. De wethouders vinden t+1 een 
goed model. Het is echter heel ongelukkig om het jaar 2016 te starten als de tarieven nog niet bekend 
zijn. Spreker stelt daarom voor om te starten in 2016 met het tarief van 2015 en om dan tijdens de rit, 
bijvoorbeeld na 3 maanden het tarief aan te passen. Een probleem ontstaat echter als het tarief lager 
moet worden. De aanbieder zal dan naar het contract verwijzen.. 
De heer Lenaards stelt voor om een voorlopig tarief in het eerste kwartaal te hanteren. 
De heer Cremers stelt voor om het gemiddelde van het product te hanteren. 
De heer Van Geleuken deelt mee dat in de vorige ontwikkeltafel prijs-prestatie consensus is bereikt over 
het nieuwkomertarief. Misschien is een voorlopige prijs een goed model. 
De heer Visser stelt voor om de systematiek in de bijlage goed uit te leggen. 
De heer Lenaards en mevrouw Hannen steunen het voorstel van de heer Visser. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat het wel een bepaalde impact in procenten op het totaal moet hebben. 
Dat speelt ook een rol, maar men kan ook niet alles meenemen. 
De heer Lenaards merkt op dat men of naar het product kijkt of naar de aantallen. 
De heer Cremers stelt voor dat iedereen met minder dan twintig cliënten een product/arrangement moet 
hebben. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat dit wel heel wat trajecten bij heel wat aanbieders zijn, die minder 
dan twintig unieke cliënten hadden. Dit zijn zeker meer dan honderd arrangementen. 
De heer Visser merkt op dat er zeker meer trajecten zijn met minder dan twintig, dan meer dan twintig. 
Mevrouw Soeters vindt dat men naar het totaal van de organisatie moet kijken. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat hierin ook een statistische demping zit. 
De heer Lenaards vindt dat het een substantiële afwijking moet zijn, bijvoorbeeld bij beschermd wonen is 
sprake van enorme bedragen op jaarbasis. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat de uitvoeringskosten hier ook gaan spelen. Hiernaar wordt binnen 
gemeenteland kritisch gekeken. Het inkoopbureau moet bijvoorbeeld nu ook tijd gaan schrijven, omdat 
de andere gemeenten hieraan moeten meebetalen. 
De voorzitter stelt vast dat meerdere opties bestaan. De voorzitter beluistert in ieder geval een zekere 
mate van flexibiliteit. Anderzijds moet dit wel worden geduid. Het aantal van twintig cliënten ligt op het 
totale niveau per zorgaanbieder, tenzij het arrangement om een nadere beschouwing vraagt. Dit moet 
echter wel substantieel (euro's en percentage) zijn. 
De heer Lenaards en de heer Van Geleuken antwoorden bevestigend. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat een bedrag van 100.000 euro substantieel is, ook al is dat maar 1%. 
 
De voorzitter stelt vervolgens vast dat iedereen ook akkoord gaat met het voorstel om op basis van de 
eerste kwartaalcijfers over de realisatie van vorig jaar te bepalen of een bijstelling nodig is. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
De voorzitter vraagt vervolgens of er nog andere vragen zijn omtrent de aanpak van aanbieders met 
minder dan twintig cliënten. 
De heer Van Geleuken vraagt aan de heer Bierma of er een regeling is als men er niet uitkomt met een 
individuele aanbieder in het eerste kwartaal. 
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De heer Bierma antwoordt dat de DVO ervan uitgaat dat men van tevoren afspraken heeft gemaakt. 
Mocht dit niet lukken, moet men eerst met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast bestaat een 
escalatiemogelijkheid in de DVO: artikel 29 gaat over onvoorziene omstandigheden. 
De voorzitter stelt vast dat sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid. Daarom sluit men ook een DVO. 
En als men er echt niet uitkomt, bestaat de escalatiemogelijkheid van artikel 29. 
Mevrouw Linssen merkt op dat de kleine aanbieders zich wel in een andere positie bevinden. 
De heer Bierma deelt mee dat bij bestuurlijk aanbesteden een wederzijdse afhankelijkheid wel een van de 
uitgangspunten is. Men sluit immers voor een langere periode contracten af. Dat geldt dus ook voor de 
kleine aanbieders. De onderhandelingspositie qua aantallen is echter wel ietwat anders. 
 
Mevrouw Hannen vindt dat men het wel eens kan zijn over de berekeningswijze. 
De heer van Geleuken antwoordt dat het ook lastig is dat de kleine instellingen als gevolg van 
onvoldoende gescheiden functies geen goedgekeurde accountantsverklaring hebben. Men kan echter wel 
de cliënten bevragen. 
De heer Cremers merkt op dat aanbieders van kleine omvang voor een bepaald product waarschijnlijk 
vaak hoge kostprijzen hanteren. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het niet in de dure kostprijs zit. Misschien moet men jaren optellen 
om op voldoende aantallen te komen? 
 
Mevrouw Tummers voegt toe dat er ook aanbieders zijn die pas heel laat in het jaar starten. Hoe 
verhoudt zich dit? 
De voorzitter antwoordt dat deze aanbieders automatisch in het nieuwkomertarief komen. In het huidige 
systeem is echter wel vreemd dat een nieuwkomer een nieuwkomer blijft. 
De heer Cremers herinnert zich dat het idee was om bij kleine aanbieders een gemiddeld tarief afgeleid 
uit grotere aantallen te hanteren. Dit kan men niet alleen bij nieuwkomers doen, maar ook bij bestaande 
kleine aanbieders. Dat kan men nu al doen voor 1 januari 2016. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
In reactie op de heer Cremers geeft de heer Vliegen aan dat deze producten wel vaak afwijken. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat als het om het aantal cliënten gaat, zij de uitzondering zijn. 
De heer Cremers verwacht dat men anders heel veel werk krijgt, terwijl de uitkomst niet wordt bereikt. 
De heer Van Geleuken merkt op dat niet wordt beoogd om het tarief naar beneden te brengen, maar wel 
een eerlijkere basis. Enerzijds geeft men dus sommige aanbieders te veel en anderzijds geeft men 
sommige aanbieders te weinig. De kleine aanbieders met een hoog tarief; dit is gebaseerd op hun 
populatie, bijvoorbeeld grote pgb's. 
De heer Cremers stelt voor om het tarief van 2015 te hanteren. 
De heer Van Geleuken verwijst naar de politieke wens. De vraag is ook wat de financiële impact zal zijn. 
Dat is pas in het eerste kwartaal van 2016 bekend. 
 
De voorzitter vindt dit alles neigen naar het vasthouden aan de oude systematiek om vervolgens volgend 
jaar toe te werken naar een nieuwe systematiek. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat tijdens de vorige ontwikkeltafel prijs-prestatie over de 
nieuwkomers is gezegd dat t+1 wordt toegepast. Nu gaat het over de kleine aanbieders. Dit lijkt echter 
veel op elkaar. De techniek van hoe men dat gaat uitvoeren, is een beetje lastig. 
Mevrouw Soeters stelt als tussenoplossing voor om naar de volumes en aantallen te kijken en voor 2016 
de prijs van 2015 te handhaven. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het probleem is dat de P te laag of te hoog is. 
De heer Visser wijst op de aanbieders die nog niets hebben geproduceerd. Dat is ook nog een discussie. 
Mevrouw Soeters vindt dat men deze aanbieders niet moet contracteren. Dan heeft men immers de 
prestatie niet geleverd. 
De heer Van Geleuken deelt mee dat men voor 2016 dan een nieuwe toetreder is. 
Mevrouw Soeters vindt dit laatste geen punt. Spreekster legt nogmaals het verschil uit. Men mag ook 
kwaliteit verwachten. 
 
De voorzitter stelt vast dat veel varianten mogelijk zijn. Wat is het voorstel voor de contractering van 
2016 voor aanbieders met minder dan twintig cliënten? 
De heer Van Geleuken wil graag zo snel mogelijk naar statistisch betere cijfers. Als men in 2016 t+1 doet, 
heeft men te maken met een aantal technische problemen. Het moet immers wel om impact (geld en 
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procenten) en de aantallen gaan. In het eerste kwartaal van 2016 moet men dit aan de hand van de cijfers 
van 2015 nagaan en herberekenen met een aantal randvoorwaarden. Deze methodiek moet in een bijlage 
komen te staan. 
De heer Bierma stelt voor om vast te houden aan de tariefvaststelling van 2015 en om het eerste kwartaal 
van 2016 te gebruiken om de impact na te gaan en dit bestuurlijk te matchen. Spreker  
wil graag een besluitvormingsproces inrichten. 
De heer Vliegen stelt vast dat de exercitie dus wordt uitgesteld en beter wordt gefundeerd. 
De heer Van Geleuken vindt dat men niet in 2016 zaken kan veranderen. 
De heer Bierma antwoordt dat men in 2016 afspraken over de toekomst maakt. 
De heer Van Geleuken begrijpt dit voorstel. 
De heer Vliegen deelt mee dat bij de aanbesteding in Kerkrade bijvoorbeeld is afgesproken dat de 
transformatietarieven gedurende het jaar worden bekeken. 
De heer Van Geleuken stelt voor om twee opties voor te leggen. 
De heer Bierma vindt dit prima als hiervoor draagvlak bestaat. 
 
De voorzitter stelt vast dat er nu dus geen concreet voorstel ligt. Dat is lastig. Scenario's zijn immers heel 
lastig om te vertalen. Vanuit de ontwikkeltafels moeten immers voorstellen worden gelanceerd, die tot 
een besluit van de colleges kunnen leiden en die vervolgens in de afspraken voor 2016 kunnen worden 
vertaald.  
De heer Visser deelt vervolgens mee dat een van de inkopers ook heeft aangegeven dat t+2 niet door de 
politiek wordt gedragen. 
De heer Van Geleuken heeft dit beeld ook. 
 
De voorzitter stelt vast dat dus sprake is van een procesvoorstel; verder uitwerken en in het eerste 
kwartaal van 2016 komen tot een duidelijker beeld. In de ontwikkeltafels van 2016 moet dus ruimte 
bestaan voor het maken van nadere afspraken. 
De heer Van Geleuken wil wel graag nu de afspraak voor 2016 maken. 
De heer Bierma deelt mee dat men dan de gemeentebesturen en de aanbieders op voorhand bindt aan 
een uitkomst die men niet kent. Dat kan echt niet. Vorig jaar was de situatie met de DVO heel anders. 
Toen had men geen enkele informatie en was sprake van een openeinde financieringstraject. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit politiek heel snel zal blijken. 
De heer Bierma voegt toe dat men in het proces kan afspreken dat men in t+1 tot een tariefaanpassing 
komt in de loop van het jaar.  
 
De voorzitter merkt op dat als er een voorstel komt, het goed is om dit samen in de ontwikkeltafels te 
bespreken. Uiteindelijk besluit echter ieder college over de keuze die wordt gemaakt. De voorzitter heeft 
nu nog geen duidelijk beeld. 
De heer Vliegen vindt dat de tijd moet worden genomen voor een beter gefundeerde berekening. Dan zal 
dit politiek ook worden gedragen. 
De heer Cremers verwacht geen grote afwijkingen. 
Mevrouw Soeters vindt het niet wenselijk dat prijzen niet bekend zijn. Nieuwe aanbieders die heel goed 
zijn, kunnen in de Q groeien. 
De voorzitter stelt vast dat het nu duidelijk is. 
 
Ad 6. Degressief tarief bij GGZ-instellingen 
De heer Van Geleuken deelt mee dat hierover ook nog ambtelijk is gesproken. De suggestie bij de vorige 
ontwikkeltafel prijs-prestatie was om voor het garantiebudget 2012 als basis te nemen. Ambtelijk wil men 
echter graag 2015 nemen in plaats van 2012. Aanbieders zullen hierover heel wisselend denken. 
Uiteindelijk zal een politieke keuze gemaakt moeten worden. Het was immers de bedoeling om te 
voorkomen dat de GGZ ten koste van de andere sectoren kan groeien. 
Mevrouw Soeters merkt op dat het garantiebudget voor iedereen bekend was. 2015 kan wel eens hoger 
zijn dan het garantiebudget. Dat kan financieel nadelig zijn, terwijl het garantiebudget een 
veiligheidsmarge biedt. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat er ook instellingen zijn waar 2012 lager is dan 2015. Dat middelt uit. 
De bedoeling is om dit vanaf het jaar 2015 te beperken. 
 
Ad 12. Niet los contracteren dagbesteding bij BW 
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De heer Van Geleuken deelt mee dat dit eerder is besproken. Beschermd Wonen is een all-in-pakket 
inclusief dagbesteding. Hiervoor bestond draagvlak. 
De heer Vliegen merkt op dat het tarief Beschermd Wonen niet strookte met de realiteit van de 
dagbesteding. De dagbesteding zal bovendien ook gaan toenemen. Hoe gaat men dat financieren? 
De heer Van Geleuken merkt dat de overgangscliënten bij de onderaannemer het ook ingewikkeld 
maken. Dat is complex. Het is een mixprijs geworden. 
De heer Vliegen ziet de vraag naar dagbesteding toenemen en het gemiddeld tarief is dan niet voldoende. 
De vertaling naar de financiering is dus niet juist. 
De heer Van Geleuken vindt ook een grote vraag; als het macrobudget van de Wmo en JW daalt, hoe men 
dan omgaat met een dergelijke stijging in de vraag? 
Mevrouw Hannen vindt dat dit voor alle producten geldt. Een arrangement is altijd een mix van 
producten, en de mix wordt vaak zwaarder. 
De heer Vliegen legt uit dat de mix in de verblijfscomponent zit. Het probleem is dat dagbesteding en 
verblijf destijds niet waren gekoppeld. 
Mevrouw Soeters antwoordt dat de geest destijds was om het volume te gaan herverdelen over de 
bestaande cliënten. 
De heer Van Geleuken deelt deze opvatting van mevrouw Soeters. De casemix verandert en toch moet 
men het met hetzelfde bedrag doen. 
De heer Cremers vindt dat men nu tegen een aanbieder zegt:  zoek het maar uit, maar elke cliënt heeft 
recht op dagbesteding. 
De voorzitter merkt op dat hierachter al een transformatiebeweging zit. Men wil Beschermd Wonen 
inzetten met een terugkeermogelijkheid. Daarbij wordt dagbesteding nadrukkelijk als instrument ingezet. 
Als men dit transformatiegedachtegoed vertaalt naar de toewijzing (Beschermd Wonen met 
dagbesteding) dan schuift men al met de uitvraag. 
De heer Van Geleuken merkt op dat men de definitie 'Beschermd Wonen inclusief eventuele 
dagbesteding die nodig is' aldus moeten formuleren. Eerder is ook besproken dat men dagbesteding niet 
los moet contracteren. 
 
De voorzitter vraagt of de heer Vliegen een concreet voorstel heeft. 
De heer Vliegen heeft geen voorstel 
De heer Van Geleuken vindt dat men ook kan zeggen dat dit een prijsafspraak is en geen 
structuurverandering. 
De heer Cremers vraagt of de productie bij de aanbieders van individuele dagbesteding stijgt. 
De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend, het lijkt erop dat verblijfsaanbieders minder snel 
dagbesteding uitbesteden. 
De heer Cremers antwoordt dat dit betekent dat de historische verdeling dan nog steeds geldt. Men heeft 
dus nu passende afspraken gemaakt. 
 
De voorzitter deelt mee dat één arrangement Beschermd Wonen is afgesproken. Men kan dit echter ook 
opknippen: één arrangement met dagbesteding en één arrangement zonder dagbesteding. Dit moet 
immers nu wel worden vertaald naar de contractering 2016. De voorzitter vraagt om hierover nog een 
keer na te denken, ook in de virtuele tafel. 
Mevrouw Hannen vraagt of de toegang dan ook een onderscheid maakt. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat de toegang de neiging heeft om voor iedereen een vorm van 
dagbesteding voor te schrijven. 
De heer Bierma stelt vast dat de aanbieder bij het arrangement Beschermd Wonen dus nogmaals 
beoordeelt of dagbesteding al dan niet nodig is. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Het wordt echter nog ingewikkelder als op twee plekken 
dagbesteding wordt gegeven. 
 
De voorzitter stelt vast dat hiervoor geen oplossing op de korte termijn wordt gevonden. Dit is nu niet 
realiseerbaar. Dus 2016 blijft 2015. Dan is het echter wel een aandachtspunt. De pijn zit in de mix. 
De heer Van Geleuken vindt dat het voordeel is dat men in 2016 ook de jaarcijfers van 2015 heeft.  
De voorzitter stelt vast dat het punt het volgend jaar scherp moet worden gesteld. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
De voorzitter vraagt vervolgens of er nog andere punten zijn. 
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De heer Lenaards vraagt naar de tarieven. Dit is immers van belang voor de begrotingen. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat de gemeenten daarin heel verschillend staan. Sommige gemeenten 
willen de tarieven sterk aanpassen en andere gemeenten vinden van niet.  
De voorzitter deelt mee dat in de meicirculaire de lumpsumbedragen staan. 
De heer Visser vraagt of verschillen bij jeugd tussen de achttien gemeenten bestaan. Dit is immers een 
heel moeilijk afstemmingsproces. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit inderdaad zo is. 
De heer Bierma deelt mee dat het vorig jaar wel verschillende kortingspercentage per arrangement zijn 
doorgevoerd. Dat zou ook nu het geval kunnen zijn. 
 
De heer Lenaards vraagt of de eerder aangegeven kortingen blijven bestaan. 
De voorzitter antwoordt dat inderdaad eerder in de stukken een doorkijk is gemaakt. 
Mevrouw Soeters merkt op dat ook veel is afgeroomd voor apparaatskosten en innovatie etcetera. Men 
moet wel samen een goede middenweg bekijken zodat de beschikbare gelden goed worden benut, anders 
wordt dit een behoorlijke politieke issue. Spreekster vraagt om de prognoses van de gemeenten en de 
zorgaanbieders naast elkaar te zetten en een middeling te maken. 
De voorzitter deelt mee dat het beeld niet duidelijk is. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het grote probleem is dat de gemeenten verschillende budgetten 
en dus verschillende opvattingen hebben. Volgende week is de stuurgroepvergadering. Spreker hoopt dat 
deze zes wethouders samen tot aanbevelingen komen en dat de achttien gemeenten dit zullen opvolgen. 
De heer Lenaards stelt vast dat het al bijna oktober is. Spreker vraagt om meer duidelijkheid. 
De heer Van Geleuken stelt voor om de vraag over de bandbreedte aan de stuurgroep voor te leggen. 
De voorzitter vindt dat de vraag naar duidelijkheid het signaal is. 
De heer Bierma merkt op dat op 16 oktober 2015 de volgende ontwikkeltafel prijs-prestatie staat 
gepland. De tarieven zijn afhankelijk van het collegebesluit. 
De heer Bierma voegt toe dat het advies van de stuurgroep geen openbare informatie is. 
De voorzitter vindt het veel belangrijker dat de stuurgroep weet dat het noodzakelijk is om met 
vastgestelde percentages te komen. 
 
Mevrouw Hannen vraagt vervolgens hoe wordt omgegaan met de aflopende beschikkingen bij jeugd. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat een inventarisatieformulier naar de aanbieders is verstuurd. 
Gemeenten kunnen namelijk niet alles herindiceren. Aanbieders wordt daarom nu gevraagd om een 
voorselectie te doen. Elke gemeente gaat echter zelf over het (her)indiceren, maar het trekken van een 
lijn bij alle achttien gemeente is wel de bedoeling. 
 

 Samenvatting/conclusies vervolgafspraken richting vierde OT 
 De voorzitter deelt mee dat nog een uitnodiging volgt voor de vierde ontwikkeltafel prijs-prestatie op 16 

oktober 2015. 
 
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.40 uur de 

bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 18 september 2015 


