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Inkoopbeleid 2016 Sociaal Domein 

 

Jeugdzorg voor Zuid-Limburg, WMO voor Maastricht-Heuvelland en Beschermd Wonen voor 

Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland 

 

Inleiding 
 
Via de weg van het bestuurlijk aanbesteden en ontwikkeltafels zijn de noodzakelijke 
aanpassingen in de bijlagen van de DVO voor 2016 voorbereid. Over de tarieven voor 2016 
hebben de betrokken colleges op 3 november een besluit genomen.  
Deze notitie gaat over de aanpassingen in de bijlagen van de 
Dienstverleningsovereenkomst voor 2016 en een aanpassing in de 
Dienstverleningsovereenkomst zelf. Dit is bedoeld als een leeswijzer bij de overeenkomst 
en de bijlagen voor 2016. Het omvat alleen de hoofdlijnen, bij strijdigheid tussen deze 
notitie en de overeenkomst (DVO)  prevaleert de DVO . Aan deze notitie kunnen geen 
rechten worden ontleend.  
 
Artikel 4 van de DVO is aangepast in verband met de centrumregeling 
 
De 17 gemeenten hebben Maastricht gemandateerd om tot en met 2016 de ambulante 
jeugdzorg in te kopen. Dit is geregeld in de zogenaamde centrumregeling die tussen 
gemeenten is overeengekomen. Alle andere zorg wordt voor de gehele looptijd van de 
DVO, dus tot en met 2017, ingekocht door gemeente Maastricht. 
 
De bijlage 1 en 2, ter berekening van de tarieven, zijn aangepast 
 
De bijlagen 1 a en 1 b worden gebruikt voor de tariefvaststelling voor nieuwe 
zorgaanbieders met ingang van 2016. Bijlage 1d is het tarievenblad voor 2016 voor 
bestaande zorgaanbieders, waarin de tariefaanpassingen 2016 zijn verwerkt:  
 

 de arrangementstarieven Jeugd worden per 2016 gekort met 5% ten opzichte van 
2015; 

 de arrangementstarieven Wmo 2015 worden bevroren op het prijspeil 2015, 

 de tarieven voor consultatie en dienstverlening blijven gelijk, 

 op de pleegzorg-arrangementen wordt niet gekort. 

In alle gevallen wordt afgezien van indexering.  
 
Splitsing van arrangementen 

Pleegzorg wordt ontvlochten uit het huidige arrangement verblijf en als nieuw arrangement 
toegevoegd. De tariefstelling komt tot stand op basis van een nieuwe uitvraag over het 
oorspronkelijke basisjaar.  
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Toelichting: Pleegzorg is in 2015 opgenomen in de mix van het arrangement verblijf. Het is 
echter een vorm van verblijf die een wezenlijk lagere kostprijs kent dan de andere 
verblijfsvormen. Wijzigingen in de verhouding van pleegzorg de en andere vormen van 
verblijf leiden ertoe dat het arrangementstarief al snel niet meer passend is (te royaal of 
ontoereikend). Door in de toekomst meer in te zetten op pleegzorg in plaats van vormen 
van geïnstitutionaliseerd verblijf kunnen gemeenten sturen op vermindering van uitgaven.  
 
De generieke korting op jeugdhulp van 5% wordt niet op toegepast op het (nieuwe) 
arrangement pleegzorg. 
 
Toelichting: Pleegzorg (door pleegouders) heeft de voorkeur boven de andere 
(geïnstitutionaliseerde) vormen van verblijf. Door niet te korten op dit tarief beogen 
gemeenten het aanbod van pleegzorg te stimuleren. 
 
Het arrangement beschermd wonen wordt gesplitst in een arrangement met verblijf en een 
arrangement zonder verblijf. De tariefstelling komt tot stand op basis van een nieuwe 
uitvraag over het oorspronkelijke basisjaar. 
 
Toelichting: Ook aan deze opsplitsing ligt het verschil in kostenstructuur ten grondslag. Met 
de verwachting in de toekomst meer in te zetten op het arrangement beschermd wonen 
zonder verblijf kunnen gemeenten ook hier sturen op vermindering van uitgaven. 

 

Uniforme tariefstelling 

De huidige tariefstelling van de arrangementen dyslexie diagnose en dyslexie behandeling 
bij de verschillende aanbieders liggen dicht bij elkaar. Mede hierdoor is er bij de aanbieders 
een breed draagvlak om over te gaan naar uniforme, standaard tarieven. Voorgesteld wordt 
om met ingang van 2016 standaard arrangementstarieven voor dyslexiezorg in te voeren. 
Voor dyslexie diagnose bedraagt dit tarief in 2016 € 1.182,- en voor dyslexie behandeling € 
2.214,- .  

De tarieven zijn tot stand gekomen door de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) tarieven 
uit het historisch basisjaar te koppelen aan de gemiddelde doorlooptijd en 
behandelfrequentie binnen de dyslexie diagnose en behandeling. Op de genoemde tarieven 
zijn de gemeentelijke kortingen al doorgevoerd.  
 
Nieuw arrangement: Begeleide Omgangsregeling (BOR) 
 
Tot en met 2015 wordt door de Provincie Limburg een subsidieregeling gefinancierd met 
het oog op begeleiding bij complexe echtscheidingssituaties. Deze Begeleide 
Omgangsregeling (BOR) is een maatregel die door de rechter opgelegd wordt. Hiervoor is 
in 2016 aan een klein aantal instellingen een subsidie toegekend. Met ingang van 2016 
financieren de gemeenten dit. Er worden hiervoor twee arrangementen toegevoegd: BOR 
middel en BOR zwaar.  
De voorgestelde tarieven hiervoor zijn: BOR Middel € 1915,- en BOR Zwaar € 2341,-. De 
instellingen die deze zorg leverden in 2015 worden hiervoor gecontracteerd. 
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Degressieve tarieven GGZ behandeling 
 
In de GGZ behandelsector voeren we per 2016 degressieve arrangementstarieven in die 
per aanbieder in werking treden vanaf het niveau van de door de gemeente betaalde omzet 
2015, het plafond. Na overschrijding van het omzetplafond wordt nog maar 70% van het 
arrangementtarief vergoed.  
 
Toelichting: Met deze afspraak wil de gemeente de stijgende kosten voor deze 
dienstverlening temperen. Verwacht wordt dat opdrachtnemer met dit degressieve tarief 
voldoende in staat is om zijn variabele kosten te dekken.  
 
 
Aanpassing tarieven nieuwkomers 2015  

Niet alle opdrachtnemers die gecontracteerd zijn in 2015 hadden een zorghistorie waarop 
tarieven bepaald konden worden. De opdrachtnemers zonder dat verleden kregen een 
nieuwkomertarief. Deze aanbieders krijgen in 2016 een arrangementstarief dat gebaseerd 
is op de door hun ingezette zorg in 2015. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het 
gemiddeld moment van instromen van cliënten om onredelijke uitkomsten te voorkomen. 
Die hoeveelheid zorg wordt gewaardeerd tegen het gemiddeld tarief per uur, dagdeel of 
etmaal waarop het nieuwkomertarief gebaseerd is. De generieke kortingen 2016 wordt ook 
hier toegepast. Daarmee krijgen ook deze opdrachtnemers een tarief gebaseerd op hun 
eigen historische verleden. 

 
Aanpassing tarieven kleine aanbieders  
 
Opdrachtnemers waarbij het arrangementstarief 2015 gebaseerd is op kleine aantallen 
cliënten, (minder dan 20 unieke cliënten) per arrangement, hadden (mogelijkerwijs) in 2015 
geen representatief tarief. In kalenderjaar 2016 worden de arrangementtarieven herrekend 
op basis van de gemiddelde inzet van zorgeenheden in 2015. Daarmee komen we in veel 
gevallen tot een beter onderbouwd tarief. De generieke kortingen 2016 wordt ook hier 
toegepast. 
 
Geen 5 % korting voor aanbieders met een al heel laag tarief 

Opdrachtnemers met een arrangementtarief voor individuele begeleiding gebaseerd op een 
uurtarief van minder dan € 35 per uur in 2015 hebben door de korting in 2015 al een 
dusdanig scherp tarief dat op deze tarieven in 2016 niet verder wordt gekort.  

Bijlage 3 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden worden  herzien 
 
 Een kwaliteitsmanagementsysteem wordt verplicht. Er wordt niet een specifiek systeem 
aan zorgaanbieders opgelegd, daarin is ook keuzevrijheid. Ook van belang is de verplichte 
expliciete aandacht die in het plan van aanpak wordt gevraagd voor de beoordeling van de 
vervoersnoodzaak als onderdeel van het toegekende arrangement.  
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Herziene bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden  
 
Dit betreft de financieel administratieve randvoorwaarden en systemen  en uitbreiding met 
afspraken over de accountantscontrole (4a, addendum) en het declaratieprotocol 
(toevoeging 4b) met daarin aandacht voor de afwikkeling van afgebroken trajecten. 
In bijlage 4 staat beschreven in welke gevallen bij een afgebroken arrangement er toch het 
hele arrangementstarief betaald wordt. Het slechts gedeeltelijk betalen van een 
arrangement wordt daarmee een middel dat slechts bij verwijtbaarheid van opdrachtnemer 
ingezet wordt. 
 
Herziene bijlage 5 Rapportages en evaluaties  
 
Dit betreft beperkte wijzigingen in verband met rapportages aam het CBS en aanpassing 
aan de feitelijke praktijk. 
 
Herziene bijlage 6 Uitsluitingsgronden  
 
Dit betreft enkele administratieve correcties in met name de verwijzingen, en geen 
inhoudelijke aanpassingen. 
 
Herziene bijlage 7 Social Return  
 
Betreft het opnemen van een uiterste datum waar vóór zorgaanbieders contact met het 
projectmanagement dienen op te nemen om nadere invulling aan social return te geven. 
Tevens heeft de sanctiebepaling bij niet naleven van het beleid inzake social return een 
meer facultatief karakter gekregen door toepassing ervan ter beoordeling van het 
projectmanagement te laten. Voorheen was toepassing van de sanctie dwingend 
voorgeschreven.. 
 
Herziene bijlage 8 afkortingen  
 
Betreft een actualisering met name op basis van gewijzigde wetgeving. 
 
 
Notitie "High Trust, High Penalty: Handhaving"  
 
Deze notitie bevat in algemene termen aanknopingspunten voor het handhavingsbeleid 
door gemeenten maar maakt geen onderdeel uit van de DVO. Wel wordt de notitie na 
vaststelling door de colleges op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl geplaatst. De 
notitie maakt een onderscheid in ordemaatregelen, sancties en eventueel een strafrechtelijk 
traject.  


