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Aanleiding 
 
Signalen vanuit aanbieders Beschermd Wonen geven aan dat het degressief tarief dat nu reeds voor 
het derde jaar wordt toegepast tot problematische situaties leidt.   
De vigerende systematiek houdt in dat voor realisatie van BW basis en BW licht boven 85% van de 
realisatie van het jaar t-1 50% van het betreffende tarief geldt. Hiertoe wordt per aanbieder jaarlijks 
een etmalenplafond vastgesteld op basis van de realisatie van het voorgaande jaar. 
Doel van deze maatregel is dat aanbieders gestimuleerd worden om hun cliënten voortvarend te 
begeleiden naar meer zelfredzaamheid. 
Voor het jaar 2019 . zijn de spelregels vastgelegd in de geldende DVO’s, maar voor  het jaar 2020 is 
het degressief tarief nader onder de loep genomen.  
Vanaf 2021 doen we een nieuwe aanbesteding vanuit een nieuw inkoopmodel. 
 
 
Effecten van het degressief tarief. 

 Doorstroom 
Het doel was om de doorstroom naar meer zelfredzaamheid te bevorderen.   
Kijkend naar de aantallen BW met verblijf (Basis en licht) dan zien we inmiddels een stabiel volume.  
Wel zien we doorstroom, en wel naar BGI en in veel mindere mate naar BW zonder Verblijf. Blijkbaar 
lukt het deels wel om mensen te laten uitstromen naar zelfstandig wonen met daarbij ambulante 
begeleiding maar is de doorstroom naar BW zonder verblijf niet zo voor de hand liggend dan 
aanvankelijk verondersteld werd. Een reden hiervan kan zijn dat m.n. de grote aanbieders nog te 
weinig voorzieningen BW-zonder-verblijf kunnen bieden vanwege hun bestaand vastgoed. 
 
Ook de situatie op de woningmarkt (mn in Maastricht) is een belemmerende factor in deze 
doorstroomdoelstelling. Effecten van de gezamenlijke Housinginspanning zijn nog onvoldoende. 
 
Een aantal aanbieders stelt dat de doorstroomopgave voor hun populatie niet te realiseren is, gezien 
de aard en kenmerken van deze populatie. 
Voor dit deel van de populatie zal de remigratie naar de Wlz per 2021 enig soelaas kunnen bieden. 
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Het degressief tarief heeft een aftoppend effect aan de gemeentelijke kostenkant opgeleverd. 
Ofschoon dit dus niet het primaire doel van de maatregel was, leverde dit wel een substantieel 
positief effect in de draaiknoppenopgave om de BW-kosten binnen de financiële kaders te houden. 
 

 Levensvatbaarheid van aanbieders en gevaar infrastructuur 
De signalen van veel aanbieders zijn dusdanig dat zij stellen dat hun bedrijfsvoering in de 
gevaarzone is gekomen door toepassing van dit degressief tarief over de voorbije drie jaren. 
Gedacht wordt aan hier en daar aan ongewenste maatregelen als opnamestops en wachtlijsten, en  
aanbieders kiezen voor andere doelgroepen (Wlz, forensisch) boven de WMO-Beschermd Wonen-
doelgroep. 
Dit levert een probleem op bij de toewijzing van nieuwe aanvragen. Met ongewenste discussies op 
de werkvloer. 
Andere aanbieders geven aan dat het water hen tot de lippen staat en vrezen financiële debacles. 
 
Staat onze infrastructuur onder te grote druk ? 
In juni zijn er onderzoeken naar de levensvatbaarheid van de BW-aanbieders gedaan op basis van 
hun jaarcijfers 2018. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de BW-aanbieders de afgelopen jaren 
nog een positief resultaat boekten. Bij slechts 1 aanbieder werd een klein verlies in 2018 
geconstateerd dat evenwel genoegzaam kon worden opgevangen door de aanwezige 
egalisatiereserve van deze aanbieder.  
 
Conclusie 
Conclusie is dat de situatie bij de aanbieders nog niet rampzalig is, maar dat de rek er wel uit is. 
De maatregel heeft wel effect gehad op de volume-ontwikkeling. Na een forse volumestijging in 2015 
en 2016 is dit vanaf 2017 afgetopt en constant gebleven.  Verdere afbouw van de intramurale 
voorzieningen wordt nu nog belemmerd door het tekort van passende woningen voor de deze 
doelgroep. Weliswaar wordt hier nu beleidsmatig fors op ingezet (Housing, doorstroomwoningen, 
alternatieve wooninitiatieven, doorontwikkeling maatschappelijke opvang - crisisopvang), maar de 
effecten hiervan zullen pas op langere termijn merkbaar worden. 
En voorts is voor een aantal aanbieders hun cliëntenmix dusdanig dat de doorstroommogelijkheden 
op basis van cliëntprofielen te gering is.  
 
Voorstel aanpassing degressief tarief 
Voorgesteld wordt om voor het jaar 2020 de degressief tarief- maatregel aan te passen waarbij we 
de jaarlijkse afbouw van 15% loslaten, zodat aanbieders meer lucht krijgen en ongewenste moves 
zoals cliëntenstops en wachtlijsten worden voorkomen. Wel willen we nog een doorstroomprikkel 
blijven geven. Daarbij moeten we binnen de spelregels van de lopende gunning blijven: 
 
Concreet:  
We bevriezen voor 2020 de etmalenplafonds van de intramurale voorzieningen op het niveau 
van 2019 en voor de overproductie boven dat etmalenplafond geldt het degressief tarief van 
50% van het geldend tarief 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degressief tarief  
2019: etmalenplafond is 85% van de productie 2018; 
overproductie 50% tarief 
 
2020: etmalenplafond = etmalenplafond 2019; overproductie 
50% tarief 

 


