
WMO BEKOSTIGING 2018 

Tips en hulpmiddelen om breedbeelddia's te maken en te tonen 



Ontwikkelingen in aantallen 
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Ontwikkeling aantal unieke cliënten 
Wmo                 (Maastricht-

Valkenburg) 

Unieke cliënten 2016 

Unieke cliënten 2017 
(prognose) 
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Ontwikkeling aantal arrangementen 
Wmo     (Maastricht-Valkenburg) 

Aantal arrangementen 
2016 

Aantal arrangementen 
2017 (prognose) 



Financiële noodzaak (I) 
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Kostenontwikkeling Wmo 
Maastricht-Valkenburg (prognose) 

2016 

 Prognose 2017 

• Door de opknip van Beschermd wonen en   

  Dagbesteding BW stijgen de aantallen en  

  kosten voor 2017  

• De kosten Beschermd wonen met verblijf  

  dalen en vangen de kosten van de opknip  

  met dagbesteding BW op. 

• Kosten individuele begeleiding stijgen,  

  maar minder hard dan de aantallen 

• Kosten en aantallen groepsbegeleiding  

  dalen 



Financiële noodzaak (II) 

Jaarbedragen in mln.        Begroting      Prognose      Resultaat  

               2017          2017           2017  

BW ZIN                    20,3             25,9     -5,6  

BW PGB                       4,8               3,5      1,3  

Begeleiding ZIN                       8,8             10,3     -1,5  

Begeleiding PGB                       4,4                2,1      2,3  

Totaal      -3,5  

Bij verwerken totalen, onder voorbehoud van prognose, stevent Beschermd wonen 

af op een tekort van € 4,3 miljoen en de ambulante Wmo arrangementen op een  

overschot van € 800.000. Onder aan de streep geeft dit een negatief  

totaalresultaat van € 3,5 miljoen. 



Opdracht 

   “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” 



Wmo-ambulant 

• De structuur van de arrangementen en de bijbehorende bandbreedten van  

  de segmenten zullen ongewijzigd blijven 

 

• Verder aanscherpen en verbeteren inhoudelijke arrangementcriteria nog  

  mogelijk 

 

• Geen indexering gezien groot tekort 

 

• Zien we redenen tot wijzigen huidige tariefstelling segmentindelingen? 

 - omklap heeft gezorgd voor langdurige nasleep 

 - achterstand beschikkingen en vulling ZorgNed 

 



Tarieven Wmo-ambulant 

• Analyse productiegegevens zorgaanbieder en CAK productiemonitor 

 

-transitie naar nieuwe producten 2017 

-ondanks communicatie vanuit gemeenten vaak niet structureel  

  aangeleverd 

-aantal grote partijen ontbreken waardoor analyse onvolledig 

 

Tarieven zullen voor 2018 niet worden aangepast. 

 

Maatregelen 

Geen aanlevering CAK betekent vanaf november geen uitbetaling 

ingestuurde declaraties. Niet nakomen aanlevering kan gevolgen hebben 

voor contractering 2018 
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Beschermd wonen 

• Financieel tekort t.o.v. begroting op Wmo wordt veroorzaakt door Beschermd wonen.   

  Oplossing voor € 3,5 miljoen zou moeten worden gevonden 

 

• Budgetplafonds schieten doel voorbij en kunnen wachtlijsten veroorzaken 

 

• Continueren en actualiseren degressief tarief voor arrangementen Beschermd wonen  

  met verblijf gewenst. Maatregel reeds bekend uit de inkoop 2017 

 

• Geen etmaalgrens en degressief tarief voor het arrangement Beschermd wonen     

  zonder verblijf 

 

• Geen indexering gezien groot tekort 

 

 



Voorwaarden etmaalgrens en degressief tarief 

Voorwaarden 
- Actualiseren referteperiode naar 

etmaalproductie 2017 

-  Handhaven etmaalgrens van 85% 
etmaalproductie 2017 voor de aanbieders 

-  Handhaven degressief tarief van 50% 
arrangementsprijs bij overschrijding 
etmaalgrens 

- Geen herverdelingsmoment meer 

- NHC en NIC component in tariefstelling 
herzien 
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Gevolgen etmaalgrens op totalen 
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Totale omvang etmalen -2018 betreft een voorlopige prognose op basis   

  van productie t/m september 

- Definitieve omvang pas op 1-1-2018 bekend 

 

 

 

Beschikbare 

etmalen 100% 85% 
 

Vastgesteld voor 

2017  201.625 171.381 

Vast te stellen voor 

2018 (prognose) 189.394 160.985 



Herverdeling 2017 

• DVO bijlage 1 refereert naar afspraak om te herverdelen na eerste 6 
maanden 

• Team inkoop zou dit proces na afloop van kalenderjaar willen uitvoeren en 
wel om de volgende redenen: 

• Uitvraag inzet etmalen maar door ongeveer 50% BW aanbieders 
geretourneerd. Ook na herhaald verzoek nauwelijks respons 

• Verplaatsing na einde kalenderjaar noodzakelijk en kent enkele voordelen: 

• Eerlijkere verdeling en geen benadeling aanbieders die onderuitputting hebben in 
eerste 6 maanden 

• Afhankelijkheid aanlevering door aanbieders valt weg 

• Beter inzicht in het daadwerkelijk zorgverbruik 

• Aanbieder die in de uitvraag niet heeft aangeleverd wordt niet meegnomen 
in de definitieve herverdeling. 

 


