
 

Oplegnotitie OT-stukken 17 juni 2016 
 
 

Toelichting 
 
Tijdens de Ontwikkeltafels in mei 2016 is afgesproken, om op 17 juni een extra OT te organiseren waarin de 

voorstellen en adviezen van de vier OT-werkgroepen worden besproken voordat deze ter vaststelling aan de 

gemeentebesturen worden voorgelegd. Het gaat in deze fase van het proces van bestuurlijk aanbesteden om de 

hoofdlijnen, de kaders die worden aangepast. Deze herziene kaders moeten de basis vormen voor de 

contractafspraken 2017. De verdere, meer precieze uitwerking van deze kaders komt nog terug in de OT’s van 

eind augustus/begin september.   

 

Tussen de laatste OT’s en nu is door de vier werkgroepen onder hoge tijdsdruk gewerkt aan deze voorstellen. Aan 

de werkgroepen en subwerkgroepen hebben ook zorgaanbieders deelgenomen, een lijst met de samenstelling 

van de (sub)werkgroepen is bij de stukken gevoegd. De tijd was te krap om alle voorstellen vanuit de 

verschillende werkgroepen op samenhang en onderlinge consistentie te beoordelen. De gezamenlijke bespreking 

in de OT’s van 17 juni a.s.  is hiervoor ook bedoeld. Ons verzoek aan u is dan ook, de bespreekstukken voor de 

OT’s vanuit die integrale “bril” te beoordelen. Als hulpmiddel bij de voorbereiding van de OT hebben we een 

aantal vragen geformuleerd, die u bij de bestudering van de stukken kunt gebruiken. Andere vragen zijn uiteraard 

ook welkom. 

 

’s Ochtends is de gecombineerde OT Arrangementen Jeugd/Wmo, ’s middags de gecombineerde OT 

Resultaatsturing/Bekostiging. In beide gecombineerde OT’s worden de vier notities in samenhang behandeld.  

 

De voorstellen die nu voorliggen hebben we nog niet kunnen doorrekenen op de financiële consequenties ervan. 

Deze zal ook afhankelijk zijn van de precieze uitwerking en de mogelijkheden om deze te vertalen naar 

(bijvoorbeeld) meer uniforme tarieven. Voor deze financiële vertaling wordt door team inkoop de komende 

maanden extra capaciteit ingezet. Deze  financiële doorrekening zal onderdeel zijn van de besluitvorming in 

september. 

 

Voor de duidelijkheid willen wij nog vermelden dat de besluitvorming over de gezamenlijke voorstellen vanuit de 

ontwikkeltafels voor de inkoopkaders 2017 uiteraard ligt bij de hiervoor bevoegde colleges.  

 



 
 
Vragen 
 
1) Hoe verhouden de voorstellen van de werkgroep arrangementen Wmo zich tot die van de werkgroep 

arrangementen Jeugd waar het gaat om de differentiatie binnen de verschillende arrangementen? 

2) Zijn de voorstellen van de verschillende werkgroepen uitvoerbaar per 1-1-17 voor gemeenten/toegang? 

3) Dragen de voorstellen bij aan een beperking van de administratieve lasten? 

4) Dragen de voorstellen bij aan het oplossen van de problemen die u ervaart in de dienstverlening aan uw  

cliënten en de samenwerking met gemeenten? 

 




