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Arrangementen en bekostiging         
Wmo 2018  

Op 13-10-2017 zal nog een laatste bijeenkomst van de werkgroep bekostiging Wmo 

plaatsvinden. Relevante aanvullingen die in deze werkgroep nog worden aangedragen 

zullen in de ontwikkeltafel van 16 oktoberaanvullend  worden ingebracht. 

Ontwikkeltafel 16 oktober 2017 
Tijdens de laatste ontwikkeltafel van 25 augustus is, aan de hand van een presentatie, de financiële 

situatie van de Zuid-Limburgse gemeenten in het sociaal domein inzichtelijk gemaakt. De focus lag 

hierbij op het contracteringsbereik van de huidige dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende  

arrangementen. 

De financiële situatie van de (zorg)uitgaven is zorgwekkend en dwingt gemeenten en zorgaanbieders 

kritisch te kijken naar oplossingen. De werkgroep bekostiging is belast met de verkenning en 

uitvoering van deze opdracht. De opdrachtformulering luidt als volgt: 

“het ontwikkelen van hanteerbare en gedragen maatregelen, gericht op kostenbeheersing en 

doelmatigheid, zodat gemeentelijke budgetoverschrijdingen in kalenderjaar 2018 worden voorkomen. 

Uitgangspunt hierbij is dat de oplossingen in de uitvoering niet te ingewikkeld moeten zijn waarbij 

(grootschalige) wijzigingen in de huidige systematiek worden voorkomen” 

 

Gevolgen voor de arrangementen Wmo 
Alvorens de basis te leggen voor nieuwe inkoopafspraken voor kalenderjaar 2018 is zowel door 

gemeenten als zorgaanbieders uitgesproken dat eventuele wijzigingen in de pas recent 

geïmplementeerde systematiek bij voorkeur niet grootschalig van aard dienen te zijn. Hiermee 

proberen we te voorkomen dat we wederom in een mistige en vooral administratief intensieve 

situatie terecht komen zoals de omklap ons in de eerste helft van 2017 heeft bewezen. 

Een analyse over de arrangementen laat zien dat de verwachtte kosten Wmo voor kalenderjaar 2017 

een overschrijding kent van € 3,5 miljoen ten opzichte van gebudgetteerd. Deze gehele 

overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten die gemaakt worden in de arrangementen van 

Beschermd wonen. Deze forse overschrijding zal mede door (nieuwe) afspraken in de inkoop 2018 

moeten worden aangepakt. Gezien vorengenoemde ontwikkeling zal de voornaamste focus op 

Beschermd wonen worden liggen. 

Daar er voor zowel jeugd als Wmo voor kalenderjaar 2017 wederom financiële gemeentelijke 

tekorten worden verwacht en de rijksbudgetten (excl. Wmo) verder dreigen te dalen zal er geen 

indexering plaatsvinden. 

 

Ambulante arrangementen Wmo 
De zorginzet binnen de arrangementsegmenten individuele begeleiding en begeleiding groep wordt 

getoetst door middel van de CAK productiemonitor. Zorgaanbieders leveren per 4 weken nieuwe 



2/3 
 

informatie bij het CAK aan omtrent de door hen geleverde zorgproductie. De analyse van de CAK 

productiemonitor heeft uitgewezen dat tot op heden onvoldoende informatie door de 

zorgaanbieders is aangeleverd om een betrouwbare analyse van de zorginzet te kunnen verrichtten. 

Hierdoor is het niet mogelijk de tariefstelling binnen de arrangementsegmenten t.b.v. kalenderjaar 

2018 te actualiseren. De tariefstelling binnen de huidige segmenten zal hierdoor niet wijzigen. 

De gemeente zal, gezien de relevantie van een correcte en tijdige aanlevering van de 

productiegegevens aan het CAK, vanaf november geen declaratieberichten meer uitbetalen aan de 

aanbieders die deze contractueel vastgelegde afspraak nalaten. Indien, na herhaaldelijk verzoek van 

de gemeente, eind 2017 blijkt dat de zorgaanbieder nog steeds niet aan het CAK aanlevert kan dit 

gevolgen hebben voor de contractering van kalenderjaar 2018. 

Beschermd wonen 

De huidige arrangementenstructuur Beschermd wonen met de vormen Basis en Licht voor de 

verblijfsvariant, Beschermd wonen zonder verblijf en de voor beide vormen beschikbare toeslagen 

zullen ongewijzigd blijven. De enige aanpassing die zal worden doorgevoerd ligt op het vlak van 

tariefstelling en bekostiging.  

Voor de verblijfsarrangementen die toebehoren aan Beschermd wonen is, om de uitgaven meer in 

lijn te brengen met het beschikbare gemeentelijke budget, overwogen om vanaf 2018 aan de slag te 

gaan met budgetplafonds. Gezien het verhoogde risico op wachtlijsten bij budgetplafonds wordt 

voorgesteld om vast te houden aan het in kalenderjaar 2017 reeds geïntroduceerde degressief tarief.  

Degressief tarief  

Alvorens het degressief tarief in werking kan treden zal  voor elke individuele zorgaanbieder een 

etmaalgrens moeten worden vastgesteld. Deze wordt bepaald aan de hand van de in kalenderjaar 

2017 door de aanbieder totaal geleverde etmalen aan zorg binnen het arrangement Beschermd 

wonen met verblijf, waarbij de grens wordt vastgezet ter hoogte van 85% van dit totaal. Hiermee 

actualiseren we de huidig toegepaste referteperiode naar de meest actuele situatie. Aansluitend zal 

ieder geleverd etmaal boven de vastgestelde  grens  worden vergoed op basis van 50% van het 

geldende arrangementtarief.  

 

 

Figuur 1: 85% van de totale omvang geproduceerde etmalen in referteperiode . 
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In tegenstelling tot de inkoopafspraken van kalenderjaar 2017 zal voor 2018 geen herverdeling van 

etmalen plaatsvinden indien er sprake is van onderuitputting bij een aan aanbieder toegewezen 

aantal etmalen. De toegekende etmaalgrens begin 2018 zal dus definitief zijn. 

Kortdurend verblijf 

Analyse heeft uitgewezen dat dit arrangement reeds enkele kalenderjaren nauwelijks wordt ingezet. 

Zowel de gemeentelijke toegang alsmede de aanbieder(s) zijn onvoldoende op de hoogte van de 

inhoud en het beoogde doel van het arrangement. Om het arrangement in de toekomst beter te 

positioneren wordt gepoogd een inhoudelijk verbeterslag te maken door een betere verweving met 

mantelzorgondersteuning te realiseren. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat de komende 

maanden moet leiden tot diverse actiepunten. Een van deze actiepunten zal erop gericht zijn om 

samen met een aantal aanbieders te verkennen hoe dit arrangement kan bijdragen aan de ontlasting 

van de thuissituatie. 

Voorbehoud  
Bovenstaande uitkomsten zijn in deze fase slechts voorstellen en worden eerst definitief na 

bestuurlijke besluitvorming in of namens de deelnemende gemeenten. Mede hierdoor kan het 

voorkomen dat voorstellen deels, gewijzigd of pas op een later moment worden ingevoerd.  


