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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 5 oktober 2018, 9.15 – 12.00 uur 

OT, arrangementen Wmo/BW 
Locatie: Merretkamer , stadhuis Maastricht, Markt 78, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig Zorgaanbieders 
 Egbert Bos   Agape Zorg 
 Ronald Smits  AltraCura 
 Jack Hugel   Envida 
 Frank Pleijers  Leger des Heils 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Carla van Herten  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
 Eric Heitzer   Moveoo 
 Dylan van Hooren  Radar 
 Manon Lacroix  Sevagram 
 Boy Janssen  SGL 
 Renée Ubachs  Shelsz 
 Bas Dolmans  Thuiszorg Groot Limburg 
 Andy Bevers  Uit de Steigers 
 Math Partouns  WonenPlus 
   
 Gemeenten 
 Noortje Stroom  gemeente Maastricht-Heuvelland  
 Jan de Boer  gemeente Maastricht  
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Lia Theodorou  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   voorzitter/gemeente Maastricht 
 Rob van Lieshout  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Danny Meerten  gemeente Maastricht 
 Monique Ahn  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Irma Bakker  gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
 
 

1. Inloop vanaf 9.15 uur 
 

2. Welkom en mededelingen 
 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.29 uur welkom bij deze tweede ontwikkeltafel Wmo/BW in 
het oude stadhuis van Maastricht. De voorzitter verzoekt namens de ondersteuning om in het 
vervolg diegene die aanwezig is bij de ontwikkeltafel zorgvuldig aan te melden. De voorzitter deelt 
vervolgens mee dat dit jaar eventueel nog hoogstens één ontwikkeltafel zal volgen met een terug- en 
vooruitblik. Aan het einde van deze bijeenkomst zal hierover een besluit worden genomen. 
 
Verder deelt de voorzitter mee dat mevrouw Annemarie Zweers inmiddels weer  hersteld is. Zij gaat  
minder  werken. Daarom heeft een herprioritering in haar takenpakket plaatsgevonden en zij zal 
geen voorzitter meer zijn van ontwikkeltafels. De heer Bierma zal dus vooralsnog voorzitter van deze 
ontwikkeltafel zijn. 
Daarnaast kondigt de voorzitter op verzoek van de heer Louk Dorrestein aan dat volgend jaar wordt 
onderzocht hoe om te gaan met de vraag of de aanbieders die BW/logeren aanbieden ook aan alle 
verplichte veiligheidseisen voldoen. Bij het team Inkoop zijn namelijk door ouders, bewoners 
klachten ingediend over de veiligheidssituatie, bijvoorbeeld qua elektriciteitsleidingen in natte ruimtes 
en de brandveiligheid. 
 
Ten aanzien van de agenda stelt de voorzitter vast dat vandaag veel stukken in de contractuele 
sfeer voorliggen. De voorzitter wil hiermee starten. De tarieven voor volgend jaar worden dan na de 
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contractstukken behandeld. De agendapunten 3 en 4 kunnen grotendeels in elkaar worden 
geschoven omdat de bijlagen parallel lopen. De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 

3. DVO Beschermd Wonen en bijlage contractdocumenten 
Beschermd Wonen tarieven 
 
3.1 Kwaliteitseisen 
 
3.2 Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZIN * 
 
3.3 Rapportages en Evaluatie * 
 
3.4 Uitsluitings- en beëindigingsgronden * 
 
3.5 Social Return * 
 
 
De voorzitter deelt mee dat in 2014 de raamovereenkomst voor drie jaar met de zorgaanbieders is 
aangegaan. Daarna is deze overeenkomst nog een keer met een jaar verlengd. Deze DVO is dit jaar 
nog een keer kritisch – ook juridisch – bekeken. Oorspronkelijk was er een DVO voor  Wmo die later 
ook voor BW en de Jeugdhulp is gebruikt. Dit ging echter wringen. Nu is ervoor gekozen om dit in 
vieren op te knippen met verschillende looptijden. Verder loopt bij BW de aanwijzing van Maastricht 
als centrumgemeente voor zowel de Maastricht-Heuvellandgemeenten als de Westelijke Mijnstreek 
in 2021 af. Daarna zal hoogstwaarschijnlijk de samenwerking bij BW ook op het Maastricht-
Heuvellandniveau gaan plaatsvinden. De Westelijke Mijnstreek gaat dan zijn eigen weg. De bijlagen 
kunnen ook jaarlijks worden aangepast als besloten wordt dat bepaalde arrangementen op een 
andere manier worden ingekocht, zoals bij begeleiding groep. 
 
Achtergrond 
 2014 DVO opgesteld voor Wmo > Jeugd later toegevoegd 
 Daarom nu algehele herziening DVO 
 Inhoudelijke toevoegingen vanuit praktijkervaring  
 Aparte DVO’en gemaakt voor 

 Jeugd 4 jaar 

 Begeleiding Jeugd 2 jaar 

 Wmo 1 jaar 

 Beschermd wonen 1 jaar 
 
Wijzigingen DVO Wmo/BW 
 
Algemeen: 
 looptijd 1 jaar, optie verlenging (in afwachting centrumregeling Wmo), 
 opgeschoond qua terminologie, 
 bijlagen jaarlijks aan te passen (doorontwikkeling), 
 AVG verwerkt. 
 
Meer handhavingsmogelijkheden: 
 boeteclausule uitgebreid (artikel 8, voorheen alleen bij weigeren informatieaanlevering), 
 opzegging van de DVO ondanks waarschuwing, vanwege niet naleving wet- en regelgeving dan 

wel geen productie, artikel 5, 
 ontbinding van de DVO vanwege grove schending van verplichtingen in het kader van de DVO, 

artikel 6, 
 inspanningsverplichtingen voor borging van de zorgcontinuïteit ingeval beëindiging (artikelen 5-

3 en 6-4). 
 
De voorzitter geeft aan dat als uitgangspunt high trust, high penalty is gekozen, maar dat de high 
penalty een beetje een dode letter is gebleken. Ook de high trust is soms geschaad door bepaalde 
zorgaanbieders. Verder hebben de zorgaanbieders ook aangegeven dat wel wat steviger 
gehandhaafd mag worden bij bijvoorbeeld de gegevensaanlevering. De ‘goede’ zorgaanbieders 
lijden nu onder de laksheid van de ‘slechte’ zorgaanbieders waardoor jaarrekeningtrajecten onnodig 
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lang lopen. De boeteclausule (artikel 8) is daarom  verbreed naar andere zaken dan alleen het niet 
naleven van de informatieverplichting. 
 
Wijzigingen DVO Wmo/BW 
 
Inhoudelijke wijzigingen: 
 definities wachttijd en wachtlijsten artikel 10, 
 onderzoeken door overheidsinstanties artikel 13-4, 
 AVG verwerkt, artikel 14 over privacy, 
 calamiteitenmelding artikel 16-4, 
 informatievoorzieningsplicht uitgebreid, artikel 17, 
 geen dubbele financiering, artikel 18-6, 
 onderlevering gedefinieerd, artikel 18-7, 
 melden onderaannemers artikel 19-4, 
 mediation als optie, artikel 26-2. 
 
De voorzitter geeft aan dat men heeft gemerkt dat het bij bepaalde arrangementen kan voorkomen 
dat zorgaanbieders dubbel gefinancierd worden, bijvoorbeeld enerzijds via een subsidiëring voor 
een bepaald project en anderzijds via de arrangementen die op de gebruikelijke manier via het 
contract gefinancierd worden. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarom is artikel 18, lid 6 
opgenomen. 
Verder geeft de voorzitter aan dat er een gezamenlijk opdracht ligt om goede zorg voor burgers te 
regelen. Er kunnen echter altijd zaken misgaan en dan is het  beter is als dit via mediation opgelost 
kan worden in plaats van via de rechter. 
 
Uitsluitings- en beëindiginggronden: 
 verplichting Risico Aanvaardbaar Kapitaal (art 16, Wtzi). 
 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat zorgaanbieders ook een reserve moeten aanleggen. Dit is 
nu in de DVO opgenomen als een verplichting die uit de wet voortvloeit. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer wijzigingen of suggesties opgenomen of meegenomen moeten 
worden. 
 
Mevrouw Lacroix merkt op dat op pagina 4 van het document staat dat men verder gaat met 
bestuurlijk aanbesteden, terwijl in de samenwerkingsovereenkomst gesproken wordt over open 
house. Partijen kunnen uiteindelijk ook een keuze maken voor een andere vorm van contracteren. 
Mevrouw Lacroix vraagt uitleg. 
De voorzitter legt uit dat open house de wettelijke term is voor bestuurlijk aanbesteden. Open house 
is dus de aanbestedingsmethode die via de samenwerkingsovereenkomst wordt gehanteerd. Indien 
bepaalde arrangementen op een andere manier worden ingekocht – bij jeugd is dat bijvoorbeeld 
voor een aantal arrangementen al besloten – valt dat buiten de openhousemethode en is de 
samenwerkingsovereenkomst voor deze arrangementen niet meer van toepassing. 
 
Mevrouw Lacroix merkt verder op dat bij het opschonen van de terminologieën de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is blijven staan (pagina 4). Die term wordt echter sinds 2015 niet 
meer gebruikt. Dat is nu de Wet langdurige zorg (Wlz). 
 
Verder staat bij de ontbinding van de DVO in artikel 6, lid 3, dat de opdrachtgever geen 
schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd is. Mevrouw Lacroix neemt echter 
aan dat, als de zorg is geleverd, men de kosten wel betaald krijgt.  
De voorzitter antwoordt bevestigend. Het artikel gaat over de extra kosten als gevolg van de 
ontbinding. 
 
Mevrouw Lacroix merkt verder op dat bij burger en dienstverlening een aantal punten staan 
opgenoemd. Wat gebeurt met de no shows? Kan dit hier ook onder vallen? 
De voorzitter antwoordt dat bij no shows in overleg met de toegang de beschikking ingetrokken kan 
worden. 
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De voorzitter deelt mee dat mevrouw Theodorou verder zal gaan met een update van het 
declaratieprotocol. 
 
Wijzigingen DVO Wmo/BW 
Bijlagen 
 
Declaratieprotocol: 
 tot stand gekomen samen met aanbieders uit de werkgroep bekostiging en 

toegangsmedewerkers gedurende meerdere sessies, 
 specifiek toegespitst op de Wmo-processen, 
 geen gebruik van 315-berichten (verzoek om toekenning) voor Wmo. 
 ‘Start zorg’ 305-bericht: 

 Onder het moment van de start van de zorg wordt verstaan het moment waarop 
opdrachtnemer voor het eerst in het kader van de dienstverlening, zoals opgenomen in 
bijlage 1, contact heeft met de burger dan wel met diens wettelijk vertegenwoordiger, waarbij 
wordt gewerkt aan de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Dit contact kan face-to-face, 
telefonisch dan wel elektronisch plaatsvinden.  
 

Mevrouw Theodorou wil graag de belangrijkste wijzigingen toelichten . Er is een declaratieprotocol 
voor alle wetten dat per hoofdstuk is toegespitst. Het belangrijkste is dat er geen 315-berichten meer 
worden gebruikt. Dat betekent dat een cliënt zich altijd via de toegang meldt. Bij de definitie voor de 
‘start zorg’ is tegemoetgekomen aan de wens dat bijvoorbeeld ook met een cliënt geskypet kan 
worden.  
 
Wijzigingen DVO Wmo/BW 
 
Bijlagen 
Declaratieprotocol 
‘Stop zorg’ 307-bericht: 

 Wanneer de Wmo-ondersteuning beëindigd wordt voordat de toegekende periode verlopen 
is, stuurt aanbieder altijd een 307-bericht naar de gemeente. De aanbieder doet dit ook als 
einde zorg samenvalt met het verlopen van de toekenning. 

 
Nadere uitwerking van de niet te declareren laatste maand 
Vanwege het karakter van de maandfinanciering en administratieve eenvoud is de eerste maand 
altijd volledig declarabel en de laatste maand niet. Dit mede ter voorkoming van dubbele of 
overfinanciering in geval van aansluitende arrangementen. 
 

 De maand waarin de zorg wordt gestart c.q. de maand die de datum bevat die in het 305-
bericht staat is declarabel. De maand waarin de zorg wordt beëindigd is niet declarabel. 
 

 De laatste maand treedt niet op bij aansluitende arrangementen binnen de Wmo-producten. 
 

 Als er geen aansluitende toekenning is bij dezelfde aanbieder, is er sprake van een laatste 
maand. 
 

 Als er binnen 1 maand twee verschillende Wmo-producten worden geleverd door dezelfde 
aanbieder is alleen het meest recent toegekende product declarabel. 

 
Verder is de ‘stop zorg’ ook uitgebreid besproken. Formeel is dat op het moment dat de toekenning 
afloopt. Uiteindelijk is echter toch  opgenomen  dat het 307-bericht altijd door de zorgaanbieder moet 
worden verstuurd op het moment van de feitelijke beëindiging van de zorgverlening om de juiste 
datum door te geven aan het systeem. Verder vonden de zorgaanbieders de niet te declareren 
laatste maand altijd een groot punt. De werkgroep wilde deze discussie ook graag beëindigen. 
 
De heer Bos vindt dat het zit in de uitvoering – ten aanzien van het declareren van de laatste maand 
– of het eerlijk verloopt of niet. In de systematiek van de gemeente Sittard wordt bijvoorbeeld per dag 
ingediend en dat systeem werkt beter. 
Mevrouw Theodorou antwoordt dat hiervoor niet is gekozen. De opdracht van de werkgroep is om 
niet aan de arrangementensystematiek te morrelen. Dat is een feit. 
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De heer Vliegen vindt de arrangementensystematiek niet ideaal maar wel optimaal. Verder heeft de 
gemeente ook beterschap bij de verlengingen beloofd. 
De voorzitter geeft aan dat volgend jaar ook vroeger met de werkgroep Bekostiging zal worden 
gestart zodat ook goed gekeken kan worden of de onderliggende bekostigingssystematiek 
aangepast moet worden.. Dit jaar is hiervoor echter niet gekozen. 
 
De heer Janssen vraagt meer uitleg over de twee verschillende Wmo-producten. 
Mevrouw Theodorou antwoordt dat het gaat om een andere schaal binnen hetzelfde arrangement. 
Het gaat echt om de allerlaatste maand van zorg aan de cliënt. 

 
Declaratieprotocol 
Maximale declaratietermijn 
Zodra de aanbieder een 305-bericht/start-zorgbericht heeft verstuurd dient de aanbieder het 
declaratieproces op te starten. Uiterlijk 6 maanden na het 307-bericht /het stop-zorgbericht dan wel 
het verlopen van de toekenning dient de aanbieder de declaraties te hebben aangeboden. Na deze 
periode is het niet meer mogelijk te declareren. 
 
Herindicatie-verlenging 
Indien de bestaande beschikking/toekenning verloopt, is voor de regio afgesproken dat de gemeente 
uit dienstverleningsoverwegingen contact opneemt met de burger/cliënt. De gemeente start het 
herindicatieproces minimaal 8 weken voor verlopen van de bestaande indicatie op. De 
zorgaanbieder stemt voor het verlopen van een verlenging met cliënten die een verlenging nodig 
hebben af of er contact is met de gemeente over de verlenging. Indien er 2 weken voor verlopen van 
de lopende toekenning geen nieuwe toekenning is voor een cliënt die een verlenging nodig zegt te 
hebben, zal de gemeente op eerste verzoek van de aanbieder met de aanbieder in overleg treden 
en ambtshalve voor 1 maand toekennen om de gevraagde verlenging af te handelen.  
 
De voorzitter vraagt naar de bijlage rapportages en evaluaties. 
Mevrouw Theodorou antwoordt dat de heer Van Lieshout ingaat op de spiegelinformatie. 
 
Bijlagen 
Kwaliteitseisen: 
 klachtenregeling specifieker, 
 KMS duidelijker (B2), 
 meldcode huiselijk geweld, 
 VOG rechtspersoon (C4), 
 aanleveren jaarrekening (D9) en jaarverslag (bijlage 4 + spiegelinformatie (D7, bijlage 4)), 
 specifiek BW: verplichting veiligheidsmanagement. 
 
De voorzitter deelt mee de bijlagen voor Wmo en BW vrijwel gelijkluidend zijn. Verder is de 
klachtenregeling specifieker en wordt het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) nadrukkelijker 
genoemd. Eerder werd oogluikend toegestaan dat organisaties daarin nog niet hadden voorzien. 
Daarnaast wordt nu ook een VOG voor de rechtspersoon gevraagd en dus niet alleen voor de 
medewerkers. Ook de verplichting dat het veiligheidsmanagement in de werkwijze voor BW moet 
worden geïntroduceerd is nieuw. 
 
De heer Bos vraagt of dit laatste ook voor BW zonder verblijf geldt. 
De heer De Boer antwoordt dat er veel organisaties zijn die units verhuren aan cliënten zonder 
verblijf. Er zal bekeken moeten worden hoe dit onder die verplichting past. 
De heer Bos voegt toe dat de woningcorporaties dan ook vaker hierbij betrokken zijn.  
 
De heer Vliegen stelt voor om één format te ontwikkelen voor de klachtenregeling (bijlage 4) en om 
dit format met de gemeente Sittard te synchroniseren. 
De voorzitter zal dit nog een keer goed bekijken. 
 
Mevrouw Sollet merkt op dat per 1 januari 2020 van de zorgaanbieders BW een functionerend 
veiligheidsmanagementsysteem verwacht wordt als een onderdeel van een totaal kwaliteitssysteem. 
Dat is veel breder dan de veiligheidseisen ten aanzien van huisvesting. 
 
Proces: 
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 oktober behandeling in OT Wmo, 
 15 oktober publicatie Negometrix, 
 november collegebesluit gemeente Maastricht, 
 december gunning, 
 ingangsdatum 01-01-2019. 

 
De voorzitter deelt mee dat de stukken onder voorbehoud van vaststelling op 15 oktober 2018 in 
Negometrix worden gepubliceerd. Er wordt gekoerst op een collegebesluit over alle contractstukken 
inclusief de tarieven begin november en in december kan dan de gunning van de contracten voor 
2019 worden afgerond. 
De heer Vliegen vraagt om weer één tekenblad te gebruiken net zoals vorig jaar. 
De voorzitter antwoordt dat dit ook weer wordt gebruikt in Negometrix. 
 

4. DVO Wmo en bijlage contractdocumenten 
 

4.1 Kwaliteitseisen 
4.2 Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN 
4.3 Rapportages en evaluatie 
4.4 Uitsluitings- en beëindigingsgronden 
4.5 Social Return 
 
 
Presentatie Wmo-tarieven (presentatie Rob van Lieshout) 
 
 
Tariefstelling Wmo 2019 
 
Aanleiding: 
 realistische tarieven, 
 monitoring op de ontwikkeling van de zorg en de markt, 
 sturing om negatieve effecten van de systematiek te kunnen compenseren, 
 administratieve druk is minimaal. 
 
Voorwaarden systematiek: 
 voldoende sturingsinformatie, 
 aansluiting bij andere productiecijfers zoals CAK. 

 
 Kortom: betrouwbare informatie. 
 
Resultaten vergelijking CAK: 
 informatie naar aanleiding van de CAK-aanleveringen bevat minder dan 60% van de 

productie, 
 de data die wel aanwezig zijn, laten onderproductie zien, vaak zelfs onder de bandbreedte 

(25%), 
 gemiddelden zouden (in sommige gevallen) moeten worden aangepast naar niveau onder de 

bandbreedte. 
 
 Informatie is te beperkt. 
 
De heer Van Lieshout geeft aan dat het idee was om de tarieven op de CAK-gegevens te baseren, 
maar het blijkt dat dit naar de toekomst anders moet worden gedaan. De CAK gegevens zijn erg 
onbetrouwbaar  en dat heeft invloed op de kwaliteit van de tarievenberekening. 
 
 
Maar ook … 
 Tariefevaluatie laat zien dat de tarieven met de kostenstijgingen in 2019 vanaf dat jaar niet 

allemaal meer realistisch zijn. 
 12 (sub)arrangementen zakken onacceptabel laag in de bandbreedte. 
 
Gevolgen: 
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 Tarieven voor 2019 kunnen niet opnieuw worden vastgesteld op de beoogde wijze. 
 Systeemwijzigingen kunnen niet onderbouwd worden doorgevoerd. 
 
Maar tariefaanpassing is wel noodzakelijk. 
 
Oplossing: 
 voor 2019 wordt een indexatie doorgevoerd, om realistische tarieven te kunnen waarborgen, 
 hierbij blijft gelden: ‘in de mix van producten moeten contractanten en gemeenten uit kunnen 

komen’, 
 in 2019 maatregelen om herhaling voor 2020  te voorkomen. 
 
Tarieven 2019 
 

 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat de tarieven vanmiddag op de website worden gepubliceerd. 
De heer Van Lieshout zal vandaag ook nog een voorstel financiering Wmo 2019 – op papier – 
uitdelen. Dit stuk komt ook op de website te staan. 
 
Maatregelen 
 
 Meer controle door 

 herintroductie productie-uitvraag, 

 eenmaal per jaar door accountant vastgesteld productieoverzicht, 

 meer controles of binnen de bandbreedte wordt geleverd, 

 indien productie niet aansluit met de CAK-registratie, wordt die productie niet meer 
uitbetaald. 

 Doorontwikkeling arrangementensystematiek. 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat het productieoverzicht een onderdeel van de 
jaarrekeningcontrole door de accountant wordt met controles op basis van steekproeven. Dit wordt 
dus geen onderdeel van het declaratieprotocol. De aansluiting op het CAK stond vorig jaar ook als 
voorwaarde in de DVO. Als de CAK-informatie niet aansluit op wat gefactureerd is, zal een gedeelte 
van de productie niet meer worden uitbetaald.  
 
De heer Smits merkt op dat het in het voorgenomen kabinetsbeleid voor de cliënt niets uitmaakt. De 
cliënt zal immers gewoon € 17,50 moeten betalen, of het nu één uur is of tien uur. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de aansluiting eenvoudiger wordt, maar dat dit het belang van 
de aansluiting op de CAK-data niet minder belangrijk maakt.. 
 
De heer Bos heeft het bezwaar dat de zorgaanbieders geen enkele invloed hebben op het CAK-
systeem. Hoe kan een zorgaanbieder dan een probleem oplossen? 
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De heer Van Lieshout antwoordt dat de sanctie alleen wordt opgelegd als er echt een aanleiding is. 
Bij aantoonbare overmacht, moet gezamenlijk gekeken worden hoe men dit oplost. Het belangrijkste 
is immers de samenwerking met de zorgaanbieders. De heer Van Lieshout verwacht echter dat men 
in 90% van de gevallen er gezamenlijk uitkomt. De samenwerking staat voorop. 
De voorzitter legt uit dat zorgaanbieders ook altijd rechtvaardigingsgronden kunnen aandragen als 
het systeem van het CAK niet werkt. Maar onvolledige of niet tijdige informatie door zorgaanbieders 
valt hier natuurlijk niet onder.. 
 
De heer Bos merkt op dat het CAK ook niet bedoeld is voor data-analyses. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat het team Inkoop dit ook heeft ontdekt. Dit wordt volgend jaar 
samen verder uitgediept. De veranderingen rondom het CAK gaan ook redelijk snel en het effect van 
de toekomstige ontwikkelingen bij het CAK  moeten nog worden bezien en worden uitgewerkt. 
De heer Vliegen stelt voor om een accountant bij het overzicht van de productie-uitvraag te 
betrekken. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat hierover al met de eigen gemeenteaccountant wordt 

gesproken. 
 
Doorontwikkelen arrangementen systematiek: voorstel (uitgedeeld) wordt in werkgroep Bekostiging 
verder uitgewerkt. 
 
Doorontwikkeling systematiek: 
 
 klant ontvangt de zorg die nodig is, 
 gezamenlijke ontwikkeling zorgaanbieders en gemeenten, 
 verkleinen afhankelijkheid van (onbetrouwbare) data met betrekking tot tariefstelling, 
 realistische tariefstelling, 
 sturing en verantwoordelijkheid waar deze hoort, 
 voorkomen van excessen. 
 
Mevrouw Lacroix vraagt hoe dit zich verhoudt tot begeleiding groep. Gaan deze ontwikkelingen 
daarvoor ook gelden? 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit ook onder de memo valt. Dit is echter wel afhankelijk van 
andere ontwikkelingen. Dit is een uitwerkingsvraag voor 2019. 
 
Voorstel systematiek 2019: 
 
 handhaven van indeling in arrangementen, 
 tariefbepaling op het midden van de bandbreedte, 
 aanbieder stuurt bij zorglevering op beleidsdoelen, 
 beloningssystematiek, 
 efficiënte zorg wordt beloond, 
 maar ook verrekening om excessen te voorkomen. 
 
Nacalculatie: 
 
 toevoegen bandbreedte van 10% van een realistische uur-/ dagdeeltarief, 
 afwijking boven de 10% wordt verrekend, 
 maar geen verrekening bij overproductie, 
 vaststelling wordt meegenomen in het traject voor de jaarafrekening, 
 aansluiting bij de CAK-gegevens blijft. 
 
 
Voorbeeld 1/2 
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Toelichting op het voorbeeld: 
Voor cliënt 1 en 3 is binnen de bandbreedte geleverd. Voor cliënt 2 is onder de bandbreedte 
geleverd. Het fictieve uurloon ligt op € 50,-. Met 10% erbij mag deze aanbieder dus maximaal € 55,- 
per uur ontvangen. Doordat bij cliënt 2 sprake is van onderproductie, zien we dat de gemiddelde 
opbrengst € 69,78 per uur is. Deze aanbeider moet hierom in totaal € 1.921,40 terugbetalen en komt 
daarna uit op een gemiddeld uurloon van € 55,-. 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat het gaat over de gehele clientèle van de zorgaanbieder. Inkoop 
gaat het gesprek aan als  de zorgaanbieder onder de bandbreedte levert. Inkoop wil echter niet elke 
cliënt met de aanbieder gaan doorlopen omdat dit heel arbeidsintensief is. De bedoeling is om het 
administratief-arm te maken. 
De heer Van Hooren vindt dit voorstel weer in feite P x Q. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat het beperkt wordt binnen de bandbreedte. De basis heeft 
echter inderdaad een P x Q–neiging, maar omdat men nog steeds binnen een bandbreedte mag 
leveren, er nog steeds sprake is van een arrangementssystematiek.. Het is echter nog niet duidelijk 
hoe en of dit op deze wijze geïntroduceerd wordt. Inkoop staat altijd open voor alternatieve 
suggesties, waarbij de doelen in de eerste sheets kunnen worden gerealiseerd. Dit voorstel gaat in 
2020 in. Het voordeel van dit systeem is dat op- of afschalen nog altijd mogelijk blijft. Dit in 
tegenstelling tot de echte P x Q-systematiek. 
De voorzitter legt uit dat dit een verfijning van de bandbreedte is. Dit voorstel moet nog goed 
doordacht worden met behoud van de gedachte van de arrangementensystematiek en met meer 
houvast in de financieringssystematiek om excessen te voorkomen. 
 
De heer Noteborn vraagt hoe men omgaat met de uren die geleverd zijn. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat men terugvalt op de herintroductie van de productie-uitvraag. 
Over 2019 wordt de vastgestelde productieverklaring geïntroduceerd. Dit wordt meegenomen in het 
jaarrekeningtraject van de accountant en dit wordt de controle voor 2019. 
 
De heer Bos vraagt om de data van de accountant leidend te maken in plaats van de data van het 
CAK. 
De heer Van Lieshout antwoordt bevestigend. De productie-uitvraag wordt leidend voor de controle. 
Mevrouw Theodorou voegt toe dat niet alle zorgaanbieders een accountantsverklaring hoeven aan 
te leveren omdat hun omzet te laag is. 
 
De heer Bos merkt op dat de accountantscontroles ook heel duur zijn. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de accountantscontroles tot een minimum beperkt zullen 
moeten worden. Dit moet zo compact mogelijk zijn om de administratieve lasten te beperken. Dat is 
in ieder geval het streven. Men wil echter ook voorkomen dat met terugwerkende kracht over de 
gehele productie een accountantsverklaring vastgesteld moet worden. Hierom wordt ook deze 
controle zoveel mogelijk in het reguliere proces van controles door de accountant ingebed. 
 
De voorzitter vraagt hoe men omgaat met situaties waarbij buiten de huidige bandbreedte is 
geleverd. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat wel nog met terugwerkende kracht wordt gecontroleerd. De 
bedoeling is dat de productieoverzichten van de afgelopen twee jaar compleet zijn. 60% aansluiting 
is immers echt te weinig. De zorgaanbieders worden hierover nog geïnformeerd. 
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Mevrouw Lacroix stelt vast dit dus toch met terugwerkende kracht gebeurt. Wordt dit ook na-
gecalculeerd, ook over de jaren 2017 en 2018? 
De voorzitter antwoordt dat er, voor zover in 2017 en 2018 ook geen aansluiting is, dit mogelijk blijft. 
Inkoop is immers voor een  correcte besteding van de overheidsmiddelen verantwoording 
verschuldigd aan colleges en gemeenteraden.  
De heer Van Lieshout legt uit dat dit daarom gefundeerd moet worden uitgelegd richting de 
bestuurders. Het is mogelijk dat dit wordt nagecalculeerd. Als binnen de bandbreedte is geleverd 
echter niet. Dat is dan immers conform de afspraak. Maar bij een levering buiten de bandbreedte is 
het de vraag of het de moeite is om dit na te calculeren. Het mes snijdt ook aan twee kanten. Bij een 
over- en een onderproductie kan dit ook positief uitpakken voor de Dat is dan geen punt. Al deze 
vragen worden bij de controles meegenomen. 
 
De heer Vliegen denkt dat heel veel discussies hierover zullen volgen. De heer Vliegen ziet meer 
voor ogen in hoeverre men signaleert dat een zorgaanbieder levert binnen de beschikking. De heer 
Vliegen vraagt om veel meer te sturen op de spiegelinformatie en daarover het gesprek met de 
zorgaanbieder aan te gaan. De heer Vliegen vraagt ook om de productie buiten de bandbreedte 
terug te koppelen. Dan kan men immers het betreffende arrangement op- of afschalen. 
Mevrouw Theodorou antwoordt dat van de aanbieders wordt verwacht om dit zelf te monitoren. De 
spiegelinformatie blijkt  immers ook niet altijd correct. 
 
De voorzitter hoort voldoende input om in de werkgroep Bekostiging kritisch te bekijken. Na de 
pauze zal de heer Van Lieshout met de tariefstelling van BW verder gaan. 
 
Pauze 10.55 – 11.10 uur 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat de informatie bij BW te onbetrouwbaar is om daadwerkelijk een 
tariefanalyse te doen. 
 
Tariefstelling Beschermd Wonen 2019 
 
Tariefonderzoek 2019: 
 

 beperkte informatie die betrouwbaar genoeg is om een volledige tariefanalyse te kunnen 
maken, 

 bredere marktanalyse, 
 tarieven zijn voor 2019 strak, maar niet onrealistisch. 

 
 Dus: handhaven huidige tarifering. 
 

Ontwikkeling 2019: 
 

 nieuwe tariefbepaling 2020, 
 onderzoeken werking degressief tarief; 

 effecten verleden en toekomst, 

 houdbaarheid huidige werkwijze. 
 

De heer Van Lieshout legt uit dat in 2019 kritisch naar degressieve tarief voor 2020 en verder wordt 
gekeken. Deze vraag zal in de werkgroep Bekostiging terugkomen. Voor 2019 is het de verwachting 
dat de gemeenten wel nog de vruchten daarvan kunnen plukken. De bedoeling is echter om 
realistische tarieven te betalen en om niet te veel druk op de markt te zetten, ondanks de tekorten bij 
BW. 
 
De heer Vliegen vraagt waarom bij BW niet geïndexeerd wordt in tegenstelling tot de Wmo. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat bij de Wmo daadwerkelijk gezien werd dat het tarief niet meer 
houdbaar was. Bij BW zijn de tarieven voor 2019 echter nog wel realistisch. Daarom is ervoor 
gekozen om bij BW geen indexering toe te passen. 
De heer Bos merkt op dat de kosten voor zorgaanbieders met name de stijgende loonkosten zijn. 
De gehanteerde cao’s gelden voor BW en voor de Wmo. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de tarieven voor BW destijds op een andere wijze tot stand zijn 
gekomen en ruimer waren dan de tarieven voor de Wmo. Daarom is er nu nog wel ruimte bij BW en 
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niet bij de Wmo. Indertijd is bij BW meer ruimte gelaten vanwege de ingewikkeldere kostenstructuur 
en de complexere doelgroep. De Wmo-zorg is ook relatief gemakkelijker om te berekenen en 
daarom destijds ook strakker weggezet. 
 

5. Samenwerkingsovereenkomst (bijlage 5, toelichting Ids Bierma) 
 
De voorzitter deelt mee dat in de oude DVO ook een toetredingsmogelijkheid zat voor nieuwe 
deelnemers. Dit hoort echter niet thuis in de  raamovereenkomst. Dit is nu overgeheveld naar de 
samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor alle vier DVO’s. Verder 
is ook nadrukkelijker benoemd dat de voorstellen die komen vanuit het proces van bestuurlijk 
aanbesteden, altijd door de gemeenten worden vastgesteld. Dit is om de verantwoordelijkheden 
duidelijk vast te leggen. 
 
De heer Smits vraagt of in 2019 dezelfde partijen bij de ontwikkeltafels zullen aansluiten. 
De voorzitter antwoordt dat het team Inkoop jaarlijks een afweging maakt van de zorgaanbieders 
die voor de fysieke ontwikkeltafels worden uitgenodigd. De bedoeling is om een zo representatief 
mogelijke selectie te maken. 
 

6. Memo over de opdracht begeleiding groep voor ouderen – ter informatie (bijlage 6) 
 

7. Memo resultaatsturing – ter informatie (bijlage 7)  
 
De heer Meerten deelt mee dat beide memo’s ter kennisname zijn. De vraag is bijvoorbeeld ook wat 
de definitie is van ‘ouderen’. Deze definitie moet in het traject worden ontwikkeld. De ingang van de 
nieuwe organisatievorm is per 1 januari 2020. Daarbij is een fasering aangebracht. Gestart wordt 
met de groep waarbij bijna geen zicht is op verbetering. Deze groep komt dus vanaf 2020 niet terug 
in de ontwikkeltafel. De populatie ouderen – afhankelijk van waar men de grens legt – is nu 
ongeveer 50% van de huidige groep geïndiceerde dagbesteding. De opdracht is regionaal. 
 
De heer Partouns vraagt uitleg over het proces. Dit alles kan immers grote consequenties hebben. 
De heer Meerten antwoordt dat men zich dit goed realiseert. Aanbieders worden ook bij het proces 
betrokken. De vraag is wel hoe dit moet worden georganiseerd. Het is mogelijk dat een algemene 
uitnodiging volgt voor een openbare sessie als aftrap van dit proces, dus een soort van 
marktconsultatie.  
 
Desgevraagd legt de heer Meerten uit dat de vastgestelde opdracht is om dagbesteding voor 
ouderen per 1 januari 2020 zo te organiseren. 80% van de geïndiceerde cliënten moet landen in een 
algemeen toegankelijk systeem. Gemeenten zijn echter ook verplicht om een maatwerkvoorziening 
achter de hand te houden. 
 
De voorzitter geeft verder aan dat over de resultaatsturing ook een besluit moet worden genomen. 
De voorzitter legt uit dat de werkgroep vraagt om meer tijd. Op basis van goede data en informatie 
uit de pilot zal de werkgroep met goede voorstellen komen. 
 

8. Samenvatting en vervolgafspraken 
 
De voorzitter stelt vast dat vandaag de belangrijkste conclusie  was dat de tarieven Wmo/BW niet 
wijzigen. Alleen de Wmo-tarieven worden geïndexeerd. Het belangrijkste constatering is echter dat 
de huidige systematiek op termijn niet houdbaar is en dat volgend jaar in de werkgroep Bekostiging 
bekeken wordt hoe dit verbeterd kan worden. Er moet echt iets gebeuren om dat een meer 
realistische tariefstelling te kunnen komen.  
Daarnaast is  vandaag een aantal kleinere punten aan de orde gekomen. Op 15 oktober 2018 
verschijnen de stukken op Negometrix en worden de zorgaanbieders geïnformeerd over de feitelijke 
afwikkelingen van de voorstellen. 
 
De voorzitter vraagt of nog een afsluitende ontwikkeltafel in november nodig is. Of kan worden 
volstaan om die ruimte te gebruiken om de werkgroep Bekostiging alvast op te starten?  
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De aanwezigen willen liever de werkgroep Bekostiging eerder oppakken. Aldus wordt afgesproken. 
Volgend jaar wordt de ontwikkeltafel niet beleidsarm. De uitnodigingen voor de werkgroep 
Bekostiging zullen te zijner tijd worden verstuurd. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 11.33 uur 
de bijeenkomst. 
 
 
Maastricht, 5 oktober 2018 


