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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 6 september 2019, 9.15 – 12.00 uur 

Extra OT, arrangementen Wmo/BW 
Locatie: Mosae Forum 10, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Sietske Stamhuis  Agape Zorg 
 Annemie Heuvelmans AltraCura 
 Jack Hugel   Envida 
 Diana Bancken  Leger des Heils  
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Carla van Herten   Limburgse Zorgboeren 
 Eric Heitzer   Moveoo 
 Astrid Pastorius  Radar 
 Erik Noteborn  SGL 
 Bas Dolmans  Thuiszorg Groot Limburg 
 Tom Vrolijk   Uit de Stijgers 
 Ad Maas   WonenPlus 
 Joline van Kessel  Stichting Autisme Zuid-Limburg 
 Stijn van Geleuken   Boba Levensloopbegeleiding 
   
 Gemeenten 
 Herman Reiters  gemeente Maastricht 
     
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   voorzitter/inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Igor van Hoesel  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Cyriel Cauberg  inkoopbureau/ gemeente Maastricht (na de pauze) 
 Rob van Lieshout  inkoopbureau/ gemeente Maastricht (na de pauze) 
 Danny Meerten  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Monique Hollands  inkoopbureau/ gemeente Maastricht (tot 9.50 uur) 
 Regina Dooren  secretaris/inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist (Notuleerservice Nederland) 

 
 
 

1. Inloop vanaf 9.15 uur 
 

2. Welkom en mededelingen 
 

De voorzitter heet de aanwezigen om 9.28 uur welkom bij deze extra ontwikkeltafel Wmo/BW.  
 
Kort voorstelrondje van de nieuwe mensen. 
 
De voorzitter meldt dat er geluidsopnames worden gemaakt voor de verslaglegging. Deze 
ontwikkeltafel is ingelast omdat er nog een aantal puntjes op de i gezet moeten worden. 
 
 Mededeling proces vrij toegankelijke dagbesteding – mondelinge toelichting Danny Meerten 

 
De heer Meertens licht toe dat eind juni 2019 een marktconsultatie Algemeen toegankelijke 
voorziening groepsbegeleiding voor ouderen is gehouden. Die is druk bezocht. De richtingennotitie 
‘De algemeen toegankelijke voorziening groepsbegeleiding voor ouderen Maastricht-Heuvelland’ 
staat samen met de presentatie op de website van Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. Partijen 
hebben hiervan kennis genomen en sommige hebben ook schriftelijke vragen gesteld. Die input is 
naar de uiteindelijke opdracht meegenomen die begin oktober (2 oktober) gepubliceerd wordt met 
een uitloop naar half oktober. Partijen kunnen inschrijven op de aanbesteding volgens de SAS-
procedure. Eventueel zullen nog onderhandelingsrondes worden gehouden. De gehele procedure 
loopt via Negometrix. 
 
De heer Noteborn vraagt of een zorgaanbieder niet twee dingen tegelijk kan aanbieden. 
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De heer Meerten antwoordt dat het een lumpsum financiering is. In het perceel mogen geen DVO 
opdrachten worden verstrekt voor de algemeen toegankelijke dagbesteding voor ouderen. Het is dus 
de bedoeling om één financiering te hebben. De opdrachten kunnen wel langs elkaar blijven 
bestaan. 
De voorzitter voegt toe dat de algemeen toegankelijke dagbesteding jongeren nog via de DVO 
loopt. 
De heer Meerten legt desgevraagd uit dat het gaat over het oude arrangement begeleiding groep. 
 
Mevrouw Van Herten vraagt of alle zes gemeenten hierin meegaan. 
De heer Meerten antwoordt dat de gemeente Vaals niet meegaat. De indruk is dat de andere 
gemeenten binnen boord blijven. 
De heer Van Hoesel deelt mee dat dit ook nog per email wordt aangekondigd. 

 
 Mededeling informatiebijeenkomst over remigratie Wlz – toelichting Herman Reiters (bijlage A, 

memo Remigratie naar de Wlz) 
 

De heer Reiters deelt mee dat de zorgaanbieders van Beschermd Wonen allemaal een 
vooraankondiging hebben gekregen van de bijeenkomst op 23 september 2019 over de 
persoonskenmerken van de mensen die over kunnen gaan naar de Wlz. Die bijeenkomst is 
waarschijnlijk in Sittard. Het CIZ is dan ook aanwezig. Er zal dan ook iets over de procesgang 
gezegd worden. Het is de bedoeling dat de zorgaanbieders hun groep mensen aanbiedt bij het CIZ. 
Per 2021 gaat die groep dan over. De heer Reiters roept de zorgaanbieders dan ook op om op 
23 september 2019 aanwezig te zijn. Mevrouw Elly Goedhart is de contactpersoon binnen het CIZ. 
 
Mevrouw Van Kessel geeft aan dat hierover erg weinig bekend is. Mevrouw Van Kessel vraagt meer 
duidelijkheid. 
De heer Vliegen voegt toe dat dit ook gevolgen voor de toelating kan hebben. Er komt immers een 
nieuw contract met een nieuw besluit. 
De heer Reiters legt uit dat het zorgkantoor inderdaad andere eisen kan stellen. Het gaat nu echter 
om ‘save the date’. 
De heer Heitzer geeft aan dat Moveoo al is begonnen met de voorbereidingen en het verzamelen 
van informatie. Dat proces is immers een hele kluif. 
De heer Reiters legt uit dat een van de eisen is dat diagnostiek aanwezig moet zijn. Dat gold niet als 
eis voor de Wmo. Men zal dus moeten bekijken of cliënten een diagnose hebben. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt hoe het zit met de cliënten met een Beschermd Thuis indicatie. 
De heer Reiters antwoordt dat het de vraag is of die mensen aangewezen blijven op Beschermd 
Wonen. 
Mevrouw Heuvelmans vraagt of – in theorie – daarmee een grotere druk op de ambulante 
voorzieningen komt te liggen. 
De heer Reiters antwoordt dat de mensen blijven waar ze zitten, maar dat een andere partij dit 
betaalt. Als ze niet overgaan naar de Wlz blijven de cliënten dus in de Wmo. 
 
De voorzitter vraagt zich af of dit een administratieve exercitie is. De voorzitter stelt voor om zich 
goed te laten voorlichten en dan vragen te stellen. 
 

3. DVO Wmo en bijlage contractdocumenten 
 

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Hollands hiervoor is aangeschoven. 
 
 Stand van zaken Declaratieprotocol (bijlage 3 bij DVO) – toelichting Monique Hollands (bijlage B 

memo OT inzake declaratieprotocol Wmo) 
 

Mevrouw Hollands legt uit dat wijzigingen nader uitgewerkt moeten worden. In oktober is een sessie 
met het ketenbureau over de beste manier van verwerken.  
 
De voorzitter vraagt of het declaratieprotocol nog niet gereed is als Negometrix wordt opengesteld. 
De heer Van Hoesel antwoordt bevestigend. Het declaratieprotocol volgt later, want anders komt de 
planning in de knel. 
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Mevrouw Hollands vraagt eventuele opmerkingen naar het inkoopbureau te mailen. 
De voorzitter legt desgevraagd uit dat de DVO doorloopt. De bijlagen worden jaarlijks 
geactualiseerd. 
 
De heer Vliegen vraagt of de verklaringen nog worden opgevraagd. 
De heer Van Hoesel antwoordt bevestigend. Dit is afhankelijk van hoe Negometrix wordt ingesteld. 
Mevrouw Dooren legt uit dat er ook een onderscheid is tussen zorgaanbieders die het contract 
verlengen en de nieuwe toetreders. 
De heer Van Hoesel voegt toe dat het proces zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden. 
 
De heer Van Geleuken vraagt of men bij aanvang van de gunning die zaken moet hebben. 
De heer Van Hoesel antwoordt bevestigend. De exacte datum wanneer Negometrix open gaat is 
nog niet bekend. Het streven is begin oktober. Dit wordt nog per email aangekondigd. Nieuwe 
partijen moeten dit echter zelf in de gaten houden. Dat is de afspraak. Men kan in Negometrix ook 
vragen stellen in het kader van de nota van inlichtingen. 
 
De voorzitter dankt mevrouw Hollands voor haar uitleg.  
 
 Aanpassingen bijlage 2 bij DVO (overzicht wijzigingen) – toelichting Igor van Hoesel (bijlage C 

memo OT toelichting wijzigingen bijlage 2 kwaliteitseisen en overige randvoorwaarden) 
 

De heer Van Hoesel meldt dat de heer Paul Konings in de vorige ontwikkeltafel de wijzigingen heeft 
uitgelegd. Daarna zijn nog een aantal wijzigingen in bijlage 2 aangebracht. In het algemene deel zijn 
bijvoorbeeld een aantal zaken gewijzigd of vervangen.  
Mevrouw Dooren vult aan dat dit naar aanleiding van de vorige ontwikkeltafel is gedaan. 
 
De heer Van Hoesel gaat de wijzigingen in het algemeen deel na (memo).  
 
A8: toegevoegd: gedurende de looptijd van deze overeenkomst. 
A9: gehele artikel vervangen. Eis verzekering beroepsaansprakelijkheid laten we varen. Het is aan 
de aanbieder om risico’s in te schatten en te bepalen of hij / zij deze wil verzekeren of op een andere 
wijze invulling geeft aan het afdekken van potentiële risico’s. 
A10: verwijzing naar landelijke richtlijnen voor privacy rondom gegevensuitwisseling. 
A11/A12: samengebracht in één aangepaste eis. 
A11 B2: de eis ten aanzien van aantoonbaarheid van de ontwikkeling naar mensgerichte oriëntatie 
in het kwaliteitsbeleid in de externe audit laten we vallen. 
C2: in overeenstemming gebracht met de wetgeving: niet ouder dan 3 maanden i.p.v. 3 jaren. 
C4: vervallen. 
C5: is nu C4. 
D: op verzoek is een gebruikelijke definitie voor onderaanneming als voetnoot toegevoegd. 
E4: passage aangepast. Er wordt nu gevraagd om het spiegelrapport van het CBS aan te leveren. 
E6: vervalt (dubbeling eis met E4).  
E7: is nu E6. 
F7: is gespecificeerd voor de jeugdhulp en begeleiding jeugd en daarmee verplaatst naar het 
specifieke deel (G) van bijlage 2 (zowel bij Jeugd als bij Wmo). 
 
Aanpassingen in het specifieke deel  
Begeleiding Jeugd:  

 G13: resultaatssturing: De implementatieperiode van het gevalideerde meetinstrument is 
verruimd naar 2020. In relatie tot de uit te voeren pilot (start in 2019) wordt het uitvragen van de 
indicatoren voor probleemafname wel als optie in het contract opgenomen. 

 G14: nieuwe eis, in navolging van het morele appel aan alle organisaties om kinderen vanuit 
crisis zo snel als mogelijk uit de crisisvoorziening toe te leiden naar de juiste plek en de juiste 
zorg.  

 G15: verplaatste passage F7. 
 
De voorzitter stelt vast dat de zorgaanbieders de aanpassingen herkennen. 
 
Jeugdhulp: 

 idem als voor Begeleiding Jeugd. 
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Bescherm Wonen: 

 G10: verplaatste passage F7, 

 G7: vervalt (CAK-aanlevering). 
 
Wmo begeleiding: 

 G8: vervalt (CAK-aanlevering),  

 G11: verplaatste passage F7, 

 G12: verplaatste passage F8. 
 
De heer Van Hoesel stelt vast dat de CAK-aanleverringen dus voor alle zorgaanbieders voor alle 
domeinen vanaf 1 januari 2020 vervallen. De uitvraag kan echter wel nog over 2019 worden gedaan.  
De heer Van Hoesel stelt verder ook vast dat de zorgaanbieders ook vinden dat dit in 
overeenstemming is met hetgeen in de vorige ontwikkeltafel Wmo/BW is besproken. 

 
4. DVO Beschermd Wonen  

 
 Degressief tarief – toelichting Herman Reiters (bijlage D memo degressief tarief BW 2020) 

 
De heer Reiters deelt mee dat een memo is aangereikt. Dit thema staat ook al een tijd op de 
agenda. Het degressief tarief is destijds ingevoerd om de beweging naar meer extramurale vormen 
te begeleiden als een stimulans voor de zorgaanbieders. De signalen zijn echter dusdanig dat dit 
opnieuw is bezien. Men ziet dat de volumestijging van het intramurale pakket stabiel blijft en dat de 
doorstroom naar Beschermd Wonen zonder verblijf tegenvalt. Daarnaast neemt de individuele 
begeleiding toe. De situatie op de woningmarkt in Maastricht is echter wel een belemmering. In de 
Westelijke Mijnstreek speelt dat wel minder. De zorgaanbieders geven ook aan dat er geen 
doorstroomperspectief is en dat zou betekenen dat dit de Wlz groep in 2021 zal zijn. Het ‘zwaar 
water’ is ook bekeken. Alle jaarstukken van 2018 zijn bekeken. Het viel echter mee. De meeste 
zorgaanbieders zitten nog in de zwarte cijfers, behalve een grotere zorgaanbieder. Maar die 
zorgaanbieder heeft nog reserves om dit op te vangen. Het staffelen van telkens 15% moet gestopt 
worden en daarom is het voorstel om het degressief tarief te bevriezen op 2019. Het etmalenplafond 
van 2019 geldt dus ook voor 2020. 
 
Mevrouw Bancken merkt op dat de wachtlijst daarmee niet is opgelost. 
De heer Reiters legt uit dat een aanbesteding wordt gedaan. Verder wil men het degressief loslaten, 
maar ook een volumestijging voorkomen. 
 
De heer Heitzer mist in de notitie het feit dat de vraag naar Beschermd Wonen enorm stijgt. Moveoo 
had 38 plekken en moet dit nu afbouwen omdat de locaties niet vergoed worden. Het geld gaat dus 
boven de zorg voor cliënten regeren en dit leidt ook tot wachtlijsten aan de poort. Het heeft dus 
gevolgen voor de beschikbaarheid van zorg voor cliënten. De praktijk is ook weerbarstig. Er is een 
grote vraag naar Beschermd Wonen in Limburg. 
Mevrouw Pistorius heeft bij Radar dezelfde problemen. Moeders met kinderen worden nu 
pragmatisch geplaatst op de zelfstandigheid van het kind. Dit wordt opgepakt in de hoop dat de 
situatie volgend jaar verbeterd. 
Mevrouw Van Kessel zit ook op 21 plekken. Vorig jaar waren dit er 30. Alsnog zijn er ook 
wachtlijsten. 
De voorzitter vraagt of bij het voorstel deze informatie ook is meegewogen. 
De heer Reiters stelt vast dat het dus nog negatiever is dan oorspronkelijk. 
Mevrouw Pistorius en de heer Vliegen antwoorden bevestigend. 
 
De voorzitter begrijpt dat de situatie van 2019 wordt bevroren en dat het plafond niet verder naar 
beneden gaat. 
De heer Reiters hoort nu van de zorgaanbieders dat het verlies voor lief wordt genomen wetende 
dat dit volgend jaar weer wordt meegenomen. 
Mevrouw Pistorius legt uit dat groei een nog groter verlies betekent.  
De heer Heitzer voegt toe dat de zorgaanbieders in 2019 al extra productie hebben geleverd. Een 
kwart miljoen euro is niet niks. 
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Mevrouw Bancken legt uit dat het Leger des Heils er al overheen zit. Mevrouw Bancken mist ook 
het gegeven dat een bepaalde zware doelgroep echt niet bij het Leger des Heils zal uitstromen. 
De heer Reiters vraagt of dit voor alle zorgaanbieders geldt. Een zorgaanbieder die binnen het 
plafond is gebleven is hiermee immers toch wel gebaat? 
De heer Heitzer vindt dat inkoop dat in beeld moet hebben. 
De heer Reiters antwoordt dat het probleem met de huidige gunning is dat er geen onderscheid per 
zorgaanbieder kan worden gemaakt. 
Mevrouw Van Kessel vraagt om opnieuw te kijken naar de zorgaanbieders die een hoger plafond 
hebben gehad. 
Mevrouw Bancken vraagt om per cliënt te bepalen of de zorgaanbieder zorg op maat levert. 
De heer Reiters antwoordt dat dit niet past binnen de spelregels van de huidige gunning. 
De voorzitter legt uit dat dan een onderscheid wordt gemaakt en dan zou voor een categorie een 
gunstigere regeling worden afgesproken. Dan is sprake van rechtsongelijkheid en dat kan niet. 
Mevrouw Pastorius vindt dat de spelregels nu wel worden veranderd. Dat is een extra verlies dat 
niet was voorzien. 
 
De voorzitter stelt vast dat een vorm van degressief tarief wordt gehandhaafd om de volumestijging 
te dempen. Er komt ook geen combinatie omdat dit niet verdedigbaar is. Verder kan de heer Reiters 
nu nog niet de consequenties overzien van het voorstel van mevrouw Pastorius.  
De heer Reiters zal dit voorstel terugnemen en dit opnieuw bekijken (afspraak). 
De voorzitter zal hierover informeren via een virtuele ontwikkeltafel of via een mailing. Dit zal medio 
september/begin oktober duidelijk worden. Het moet in ieder geval duidelijk zijn voor de publicatie in 
Negometrix. 
De heer Van Hoesel stelt voor om het voorstel te publiceren en dan met een ronde van nota van 
inlichtingen te werken. Aldus wordt besloten (afspraak).  
 
Pauze 10.18 – 10.36 uur 
 

5. Tarieven 2020 en de onderbouwing – mondelinge toelichting Cyriel Cauberg / Rob Van Lieshout 
 

De heer Van Lieshout start met de presentatie. 
 
Presentatie Tariefonderbouwing en tarieven  
 
Uitgangspunten: 
 opbouw vanuit reële kosten 
 uniforme tarieven 
 arrangementstarief is een gemiddelde voor soortgelijke zorg 
 flexibiliteit om de zorgvraag zo goed mogelijk te beantwoorden 
 
Tariefberekening in drie stappen: 
 bepalen uurtarief, 
 bepalen inzet per arrangement, 
 vaststellen arrangementstarief. 
 
Stap 1 uurtarief: 
 cao, 
 toeslagen, 
 productiviteit – directe/indirecte uren, 
 index 
 marktconform Wmo gemeenten. 
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De heer Cauberg vervolgt met de presentatie. 
 
Benchmark 
 

 
 
 Begeleiding individueel hoog in onderzoek Berenschot hoger omdat zorg uit landelijk 

arrangement in is opgenomen 
 Berenschot tevens rekening gehouden met indirecte c.q. niet declarabele uren 
 
Stap 2 bepalen inzet 
 
CAK-informatie: 
 Standpunt vorige OT “CAK info onbetrouwbaar”, 
 gedurende zomer verdiepende analyse incl. vergelijking tussen declaraties en CAK en effect op 

tarieven, 
 knelpunt: CAK aanlevering per week VS. declaraties per maand => sluit dus nooit 100% aan. 
 
CAK  declaratie: beide kanten beoordeeld, uitkomst nagenoeg gelijk. 
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Ontwikkeling Wmo  
 
12 maanden stijging kosten sinds 2017: 
 Wmo totaal ca. 25%, 
 begeleiding individueel ca. 35%, 
 begeleiding groep ca. 8%. 
 
CAK Begeleiding Groep 
Toepassing= gemiddelde declaratie  CAK tenzij buiten bandbreedte 
 

 
 
 
 
 
CAK Begeleiding Individueel 
 

 
 
 
De heer Vrolijk vraagt of ook is onderzocht hoe het komt dat onder de bandbreedte wordt geleverd. 
De heer Cauberg antwoordt ontkennend. 
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Mevrouw Heuvelmans verwijst naar de stijgende werkgeverslasten. Hoe wordt dit verdisconteerd? 
De heer Van Lieshout legt uit dat dit pas na Prinsjesdag bekend wordt. De meest betrouwbare 
maatstaf is echter de CAK-indexering. 
De voorzitter vraagt wat er gebeurt als na Prinsjesdag duidelijk wordt dat grote verschillen ontstaan. 
De heer Cauberg gaat ervan uit dat er geen grote verschillen zullen ontstaan. Met name ten aanzien 
van de eenheidstarieven is er ook geen discussie. Er zijn echter gigantische verschillen bij 
Begeleiding Individueel en daarvoor is geen verklaring. De gemeente schrikt hiervan. Er zijn 
gegarandeerd verschillen tussen de zorgaanbieders, maar de gemeente moet algemene tarieven 
vaststellen. Het kan echter ook zijn dat cliënten niet in het juiste arrangement zitten. Als de zorg niet 
passend is, moet een wijziging bij toegang worden aangevraagd. Dat is erg belangrijk. 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat er soms ook vraagtekens zijn vanuit inkoop of het arrangement 
wel past bij die doelgroep. Indien men dit soort rariteiten blijft zien, wordt het dus nooit kloppend. 
Mevrouw Heuvelmans wijst erop dat deze systematiek uitgaat van de normaalverdeling. AltraCura 
heeft hiermee moeite. Vaak worden aan het begin van een inzet heel uren geleverd die naderhand 
worden geëgaliseerd. 
De heer Van Lieshout legt uit dat dit eigen is aan de gekozen systematiek. Dat is echter niet het 
onderwerp van deze ontwikkeltafel. 
De heer Cauberg voegt toe dat het de bedoeling is om voor 2020-2021 de excessen eruit te halen. 
 
De heer Van Geleuken stelt vast dat bij een nieuwe berekening wordt uitgegaan van vier uur per 
week. 
De heer Cauberg legt uit dat het over de mix gaat. Het gaat dus om het gemiddelde. Dat werkt twee 
kanten op. 
De voorzitter vraagt of ook is mee gecalculeerd dat fors onder de bandbreedte van vier uur wordt 
geleverd. 
De heer Cauberg antwoordt dat dan niet rechtmatig is geleverd. 
Mevrouw Pastorius vindt dat sprake is van een neerwaartse spiraal. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat de drie uur ook geaccepteerd moeten worden. 
De heer Cauberg legt uit dat het om maandarrangementen gaat. Dit is ook afhankelijk van het 
zorgpad van de cliënt. Indien men op een gegeven moment toch een trendbreuk ziet, zal men een 
ander arrangement moeten aanvragen. 
Mevrouw Heuvelmans vindt dat dit twee kanten opgaat. Bij de onderkant van het laagste 
arrangement komt men dan bij de nul. 
De heer Cauberg kan niets wijzigen aan de bekostigingssystematiek. Men zal de bezwaren moeten 
meenemen richting de bestuurders. De gemeente zal die systematiek zo niet kunnen volhouden. 
De heer Van Geleuken vindt dat men nu te veel naar beneden gaat. 
De heer Cauberg legt uit dat de tarieven in de meeste gevallen wel omhoog gaan. 
 
De heer Van Kessel vindt het oud nieuws dat men soms cliënten maar eens per maand ziet. 
De heer Cauberg ziet dit wel over de gehele linie. De zorgaanbieders zijn ook zelf aan zet om dit bij 
de toegang aan te geven. 
Mevrouw Heuvelmans stelt voor om beter te gaan differentiëren bij de onderbouwing van de 
producten. Vroeger bij het zorgkantoor werden de kenmerken van de cliënt uitgesplist, maar nu zijn 
er eindeloze discussies met de toegang. 
De voorzitter stelt vast dat de gemeenten te veel betalen voor de zorg. Dat staat ook duidelijk in de 
krant beschreven. 
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De heer Cauberg ziet ook een structureel probleem. De oplossing zit in een nieuwe 
bekostigingssystematiek. 
 
Desgevraagd legt de voorzitter uit dat die afspraak in strijd is met de kern van de 
arrangementensystematiek. 
De heer Cauberg legt uit dat de gemeente uiteindelijk ook geen geld meer hebben om cliënten te 
helpen. De gemeente kan zo niet nog een jaar doorgaan. 
 
Mevrouw Stamhuis vindt dat twee zaken door elkaar lopen. Het gesprek moet gaan over dat niet 
wordt geleverd wat is afgesproken. 
De heer Van Lieshout legt uit dat de afspraak indertijd is gemaakt dat dit in beginsel al is verweven. 
De heer Van Geleuken zal dan ook nog maar vier uur gaan leveren. 
De heer Cauberg legt uit dat de mix het uitgangspunt is.  
Mevrouw Van Kessel wijst op de etmalengrens. Dan moet men ook gaan terugbetalen. 
De heer Cauberg wijst op het risico van een controle. 
De voorzitter stelt vast dat de zorgaanbieders in de afgelopen jaren fors hebben onder geleverd. Dit 
geld kan nu worden ingezet. 
Mevrouw Heuvelmans vraagt uitleg over de declarabele uren, de zogenaamde face-to- face tijd. 
De heer Cauberg antwoordt dat dit de gesprekken zijn geweest. 
 
De heer Meerten wijst op de ondergrens van de bandbreedte. Men kan dit op twee manieren 
corrigeren; door een herindeling van de arrangementen of door het tarief. De bandbreedte is in de 
praktijk immers al verschoven. 
De heer Cauberg antwoordt dat hieraan tegemoet wordt gekomen door de grens omhoog te 
schuiven. De vraag is of met dezelfde sleutel een match kan worden gemaakt. 
 
Mevrouw Bancken vraagt of de werkgroep bekostiging hierbij ook was betrokken. 
De heer Cauberg antwoordt ontkennend. Deze zomer is men vooral bezig geweest om alles zo veel 
mogelijk op te schonen. Over het eenheidstarief was met de werkgroep ook geen discussie. Hier 
gaat het over de Q en niet over de P. 
 
De heer Heitzer wijst op de inschatting die een zorgaanbieder heeft gemaakt over het arrangement. 
De CAK gegevens kloppen met hetgeen men heeft aangeleverd (een inschatting). Men accepteert 
echter ook dat daarin verschillen bestaan. 
De voorzitter antwoordt dat de gemeente daarmee wel wordt benadeeld. 
De heer Cauberg vindt dit een probleem. De gemeente mist daardoor immers ook de eigen bijdrage. 
Het was ook altijd duidelijk dat de tarieven gebaseerd worden op de CAK-gegevens. De gemeente 
kan ook niet bezig blijven met het uitvragen van informatie. 
 
Mevrouw Heuvelmans legt uit dat de afstemmingskosten ook steeds hoger worden. Dit verhoogt de 
kostprijs. 
De heer Cauberg antwoordt dat dit in het eenheidstarief is verdisconteerd. Dat is de P. Dit proces is 
doorlopen en daarin hebben de zorgaanbieders ook alle informatie kunnen aanleveren. Dit is ook 
niet opgeschoond en de gemeente heeft dit gewoon overgenomen. Indien dit niet klopt, is er een 
serieus probleem. 
De voorzitter deelt mee dat de discussie over de P echt is afgerond. 
 
Mevrouw Pastorius vraagt naar het verschil bij de declaraties. Is dat per maand aangeleverd? 
De heer Cauberg antwoordt dat men soms een verschil ziet en daarom zijn er twee invalshoeken. Er 
zijn echter geen dermate grote verschillen dat de gegevens onbetrouwbaar zijn. Het gaat 
bijvoorbeeld niet alleen over de laatste maand, maar over een hele reeks van cliënten waarvan men 
geen declaraties ziet, maar ook andersom. Het is in principe een declaratie per maand die wordt 
vergeleken. De geleverde uren komen vanuit het CAK. De uren van de extra aanlevering zitten ook 
in het CAK. De heer Cauberg kan dit beeld ook niet veranderen. 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat het groepsscenario ook de andere kant opgaat. 
Mevrouw Bancken vraagt of dit vastligt. Of zijn er nog gesprekken mogelijk? Mevrouw Bancken 
schrikt van het tarief. 
De heer Van Geleuken vraagt hoe het proces loopt. 
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De voorzitter antwoordt dat dit voorstel aan het bestuur wordt voorgelegd. Vervolgens is het aan de 
zorgaanbieders om te beoordelen hoe men volgend jaar uitkomt met de tarieven en hoe het zit met 
de realisatie. De zorgaanbieders moeten dus ook het gesprek aangaan over een eventuele op- en 
afschaling. 
De heer Cauberg legt nogmaals uit dat het belangrijk is dat cliënten in de juiste arrangementen 
terechtkomen. Dat is een noodzakelijke stap. 
De heer Van Lieshout voegt toe dat er in een aantal gevallen een terechte discussie is over een 
eventuele op- en afschaling. 
 
Mevrouw Van Kessel vraagt uitleg over de aanlevering van de gegevens. Hoe kan men meer 
declareren dan zes uren? 
De heer Cauberg legt uit dat bij het CAK meer uren zijn opgegeven dan binnen de bandbreedte 
mogelijk was. De aantallen in het schema zijn de CAK-aantallen die de zorgaanbieders hebben 
aangeleverd. 
 
De heer Dolmans geeft aan dat een discussie met de toegang best lang kan duren. Het is dus erg 
gemakkelijk om te zeggen om dit met toegang te bespreken. 
De voorzitter antwoordt dat de discussie moet gaan over de situatie waarin de bandbreedte wordt 
overschreden. 
De heer Van Lieshout vindt dat hierover nog een keer met de toegangen moet worden gesproken. 
Het is in ieder geval niet goed als buiten de bandbreedte wordt geleverd. 
 
De voorzitter stelt voor om de discussie af te ronden. Deze discussie is ook de opmaat naar een 
beter passende bekostigingssystematiek voor 2021 in 2020. 
Mevrouw Heuvelmans vraagt om de zorgaanbieders daarin mee te nemen. De zorgaanbieders 
willen immers hetzelfde als de gemeenten. 
De heer Cauberg antwoordt bevestigend. 
 
 
Beschermd Wonen  
 Tarieven 2019 + index 
 

 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat het tarief dus alleen wordt geïndexeerd. 

 
6. Samenvatting en vervolgafspraken 

 
Mevrouw Dooren vat de afspraken kort samen: 
 mail sturen naar de aanbieders op het moment dat de procedure inschrijving Negometrix gestart 

wordt voor de vrij toegankelijke dagbesteding, 
 mail sturen naar alle partijen die nu gecontracteerd zijn wanneer Negometrix wederom 

opengesteld wordt. 
 

De discussie m.b.t. degressief tarief terugnemen. Handhaving degressief tarief twee smaken: 
 het voorstel zoals dit nu ligt via de memo, 
 op basis van de realisatie 2019. 
 
Zorgaanbieders dit laten weten via Negometrix en een aparte inlichtingenronde hiervoor organiseren 
=> duidelijkheid voor publicatie in Negometrix. 
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Actie/afspraak: andere bekostigingssystematiek voor 2021, mede gelet op de knelpunten met 
betrekking tot de huidige systematiek. 

 
De voorzitter deelt mee dat de ontwikkeltafel van 29 november 2019 wordt gebruikt als opmaat voor 
de discussie van 2020. Dan is er ook een beeld van de opties. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 11.35 uur 
de bijeenkomst. 
 
 
 
 
 
Maastricht, 6 september 2019 


