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Opdracht OT werkgroep Bekostiging:  

Hoe onze kosten in 2018 te beheersen met behoud van de noodzakelijke zorg? 

 

Inleiding 

Zuid-Limburg staat voor een grote opgave als het gaat om het terugdringen van de tekorten op de 

budgetten Jeugdzorg en Wmo (Maastricht-Heuvelland).  Zowel in 2015,2016 als ook in 2017 hebben 

vrijwel alle gemeenten te maken met forse tekorten. Ze geven meer uit dan ze gezamenlijk aan 

budget ontvangen. De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid voor 2018 dit beeld verder 

verslechtert. 

Het tekort valt te verklaren door: 

1. Krimpende budgetten vanuit de rijksoverheid 

2. Toename zorgconsumptie 
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Ad.1. Vanaf 2015 worden de beschikbare budgetten jaarlijks verlaagd door de maatregelen van de 

rijksoverheid. Naast de korting op de rijksbudgetten die aan de gemeenten ter beschikkling worden 

gesteld, hebben we in Zuid- Limburg  ook te maken met de herverdeling van middelen in het kader 

van het objectief verdeelmodel. Daardoor vinden in de jaren 2015,16 en 17 extra kortingen plaats 

voor veel gemeenten in Zuid-Limburg. 

Richting Den Haag is er een landelijke  lobby ingezet om de tekorten aangevuld te krijgen en het 

tempo van het realiseren van de kortingen te vertragen zodat de noodzakelijk 

hervormingen/transformatie meer tijd krijgen om gestalte te krijgen. Het belangrijkste argument is 

dat er teveel in te korte tijd gerealiseerd moet worden in het kader van de 

transformatiedoelstellingen.  Het valt niet te verwachten dat er voor 2018 toezeggingen komen van 

de rijksoverheid waarmee de tekorten kunnen worden teruggedrongen. 

Ad.2. De afgelopen jaren zien we een toename van de zorgconsumptie. Niet alleen het aantal 

arrangementen neemt toe maar ook het aantal unieke cliënten zien we fors stijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks allerlei beleidsinitiatieven lukt het (nog) niet om de budgetten te verruimen en zijn 

gemeenten genoodzaakt om uit andere middelen de tekorten te financieren. Daarnaast lukt het de 

Voorbeeld Gemeente Maastricht 
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meeste gemeenten ook niet om de kosten dusdanig te beheersen dat de tekorten tot een minimum 

worden beperkt of voorkomen. De verfijning en uniformering van arrangementen en tarieven, en de 

doorgevoerde kortingen ( degressief tarief) ten spijt. Deze maatregelen  lijken vooralsnog geen 

soelaas te bieden om greep te krijgen op de kostenstijging. Evenmin lukt dat op de zorgconsumptie. 

Ondanks de nieuwe arrangementen, die toch meer maatwerk mogelijk zouden moeten maken 

waardoor de effectiviteit en efficiëntie kan toenemen, zien we die effecten vooralsnog 

niet/onvoldoende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande leidt tot de volgende uitdaging: 

Gezien de grenzen in de financieringsmogelijkheden van de gemeenten moet er gezocht worden 

naar mogelijkheden voor kostenbeheersing zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke zorg 

aan de burgers. Vergezichten in de oplossingsrichting(en) zijn welkom maar het is het korte termijn 

resultaat dat telt. Uiteraard dient dit wel in lijn met elkaar te zijn. 

Randvoorwaarde: kwaliteit en resultaat 

Er wordt vaak uitgegaan van de stelling dat kostenbeheersing ten koste gaat van de kwaliteit en het 

resultaat. Wij  zien dit anders. Kwaliteit en resultaatsturing komt ten goede aan de burger en zal 

ertoe leiden dat de zorgconsumptie vermindert en we meer inzicht krijgen in wat werkt en wat niet. 

Daarmee kunnen we de beschikbare (financiële) middelen doelmatiger aanwenden. 

We willen daarom zoveel als mogelijk de randvoorwaarden creëren om een impuls te geven aan het 

sturen op kwaliteit en resultaat. De werkgroepen Kwaliteit en Resultaatsturing zullen in dit kader, 

zoals duidelijk wordt tijdens de Ontwikkeltafel, een flinke push kunnen geven met hun voorstellen 

richting toekomst. Echter, voor de korte termijn zijn deze voorstellen nog onvoldoende uitgewerkt en 

beproefd om mee te sturen in het kader van de kostenbeheersing. Toch zijn ze belangrijk en 

richtinggevend bij de uitwerking van deze opdracht. 

Opdracht 

De opdracht die er ligt is stevig.  

De gemeenten moeten  sturen op de beheersing van de kosten en doelmatigheid zodat 

budgetoverschrijdingen  worden voorkomen en willen daartoe kunnen beschikken over concrete, 

Gemeente Maastricht als voorbeeld 

 

2015: 

Een voordeel van 0,2 miljoen op Wmo en Wmo Beschermd Wonen + een voordeel van 2,7 

miljoen op PGB. Een tekort van 0,6 miljoen op Jeugd. Per saldo een voordeel van 2,3 miljoen.  

 

2016: 

 

Een tekort van 5 miljoen op Jeugd en een tekort van 3,3 miljoen op Wmo en Wmo Beschermd 

Wonen (inclusief PGB’s).  
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werkbare, handzame  en ‘gedragen’ draaiknoppen. Draaiknoppen waarbij het belang van de 

zorgvrager voorop staat en de noodzakelijk zorg voorhanden blijft en die niet te ingewikkeld zijn in 

de uitvoering. 

Denkrichtingen 

Algemeen 

Bij de laatste OT is door de deelnemers aangegeven dat men bij eventuele maatregelen in het kader 

van kostenbeheersing vooral zou moeten inzetten op het “belonen”van gewenste ontwikkelingen 

i.p.v. het over de hele linie korten van tarieven die  zowel gewenste als ongewenste ontwikkelingen 

treffen. Gemeenten en zorgaanbieders zien dit dan ook als minst gewenste 

kostenbeheersingsinstrument, maar kan voor 2018 niet op voorhand worden uitgesloten als 

alternatieven onvoldoende resultaten opleveren. 

Op het gebied van de  financiering valt te denken aan: 

- Opschonen van tarieven binnen het verfijnde arrangementen stelsel. D.w.z. op grond van 

ervaringgegevens arrangementen maximeren qua intensiteit, complexiteit en duur. 

Eventueel kan dit ertoe leiden dat de grenzen tussen de subarrangementen verschuiven, of 

dat er nog subarrangementen worden toegevoegd en dat op basis daarvan de tarieven 

worden aangepast 

M.a.w. toekenningen van bepaalde arrangementen worden begrenst in de hoogte van de af 

te geven beschikking 

- Keuzes maken in productportfolio;  welke producten vallen nog wel onder de jeugdzorg 

/Wmo, welke niet meer omdat ze elders/anders ook verkregen kunnen worden, bv. 

huiswerkbegeleiding, BOR , of vanuit andere bronnen gefinancierd kunnen worden 

- Tariefkorting op alle tarieven 

- Budgetplafonds, per aanbieder, per arrangement, eventueel in combinatie met een 

bonus/malussyteem 

Op het gebied van de zorgconsumptie valt te denken aan: 

- Beperken zorgaanbod. Welke zorg kan elders geboden worden. Bv. In het kader van de Wlz 

of beschikbare subsidies in het voorliggend veld 

- Meer maatwerk, snellere doorplaatsingen, minder arrangementen per cliënt, sturen op 

recidieven 

- Investeren in zorg die bewezen effectief is 

- Investeren in complexer zorgaanbod zodat cliënten niet onnodig lang van het zorgsysteem 

afhankelijk zijn en daardoor ‘verstoppingen’ veroorzaken 

- Afspraken tussen gemeenten en aanbieders over het beperken van doorstroming van 

cliënten naar andere zorgaanbieders 

- Afspraken met betrekking tot het percentage recidivisten 

De opdracht aan de OT werkgroep bekostiging 
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1- De werkgroep bekostiging legt in de OT van oktober 2017 concrete, gedragen voorstellen 

voor over de manier waaropde kostenbeheersing in 2018 vorm kan worden gegeven, met 

inachtneming van de in deze opdracht vermelde randvoorwaarden; 

2- De werkgroep Bekostiging wordt voor de uitvoering van deze opdracht eventueel uitgebreid 

met specifieke vertegenwoordigers van zorgaanbieders als daar vanuit de zittende leden 

behoefte aan is; 

3- Deze voorstellen dienen zodanig concreet te zijn dat deze in contractafspraken 2018 kunnen 

worden opgenomen; 

4- De voorstellen moeten in opbrengst de omvang van het gezamenlijk tekort in 2016 

bedragen. 

 

Planning werkgroep 

Planning: 

Datum Overleg Tijd 

31-08-2017 Ambtelijk en aanbieders 15:30 – 17:00 

14-09-2017 Ambtelijk 15:30 – 17:00 

21-09-2017 Ambtelijk en aanbieders 15:30 – 17:00 

28-09-2017 Ambtelijk 15:30 – 17:00 

12-10-2017 Ambtelijk 15:30 – 17:00 

20-10-2017 Ontwikkeltafel bekostiging  

26-10-2017 Ambtelijk en aanbieders 15:30 – 17:00 

9-11-2017 Ambtelijk 15:30 – 17:00 

23-11-2017 Ambtelijk en aanbieders 15:30 – 17:00 

5-12--2017 Ambtelijk 15:30 – 17:00 

 

Noot 

Gedurende de planningsperiode kan het zijn dat er extra bijeenkomsten nodig zijn. In dat geval 

maken we per bijeenkomst extra afspraken.  Reserveer daarvoor zo mogelijk de donderdagmiddag 

vanaf 15:00 uur. 

 

 


