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Igor van Hoesel opent de bijeenkomst en geeft een korte toelichting over het verloop van de 
consultatie.  
 
In de presentatie die Danny Meerten zal geven worden de belangrijkste punten van de 1ste 
richtingennotitie Algemeen toegankelijke voorziening groepsbegeleiding voor ouderen. 
 
Deze 1ste richtingennotitie is een 1ste aanzet om te komen tot een weloverwogen programma van 
eisen voor de aanbesteding die zal volgen. De aanbesteding zal omstreeks september/ oktober 2019 
gepubliceerd worden op Negometrix.  
 
Het verslag van deze marktconsultatie zal volgen op de website: https://www.sociaaldomein-
maastricht-heuvelland.nl/inkoop-zorgaanbieders/  
 
Het verslag zal de gestelde vragen en de antwoorden anoniem weergeven.  
 
Indien zorgaanbieders vragen willen stellen, opmerkingen hebben over de 1ste richtingennotitie dan 
kunnen deze via de e-mail gesteld worden aan inkoopteamSD@maastricht.nl.  
De vragen/ opmerkingen zullen niet beantwoordt worden maar worden meegenomen in het vervolg 
van de doorontwikkeling van de richtingennotitie.  
 
De Maastricht – Heuvelland gemeenten doen mee aan deze 1ste richtingennotitie, zodra de definitieve 
koers is bepaald zal door elke college van de gemeenten een besluit genomen over deze richting van 
vrij toegankelijke voorziening groepsbegeleiding voor ouderen.  
 
Afbakening van de doelgroep: 
In de 1ste richtingennotitie wordt gesproken over inwoners met een chronische lichamelijke of 
psychogeriatrische aandoening als gevolg van ouderdom en  
Die als gevolg hiervan niet terecht kunnen in de algemene voorzieningen van huiskamers, 
vrijwilligersinitiatieven, gemeenschapsvoorzieningen e.d. 
De vraag aan de zorgaanbieders is dient er een leeftijdsgrens gehanteerd te worden? 
 
De aanwezige zorgaanbieders zouden het jammer vinden als er in hokjes gedacht gaat worden. de 
uitgangspositie zou niet ouderdom moeten zijn maar de lichamelijke en psychosociale/ geriatrische 
problematieken. Er wordt gepleit voor geen leeftijdsgrens.  
 
De oproep aan de zorgaanbieders uit het veld is om mee te denken over de doelgroepomschrijving. 
 
Positionering van de voorziening:  
Er wordt gevraagd wat is het verschil tussen maatwerkvoorziening en vrij toegankelijke voorziening 
groepsbegeleiding voor ouderen? 
De positionering van de vrij toegankelijke voorziening groepsbegeleiding voor ouderen is gelijk aan de 
maatwerkvoorziening. 
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Echter voor de maatwerkvoorziening is tussenkomst van de toegang per gemeente noodzakelijk. Voor 
de vrij toegankelijke voorziening groepsbegeleiding voor ouderen is dit niet het geval. Er is GÉÉN 
indicatie nodig.  De geleverde zorg is gelijk aan de maatwerkvoorziening (professionele zorg). 
 
De vraag wordt gesteld, wat het verschil is met algemene voorzieningen zoals de “huiskamers”?  
De huiskamers zijn gericht op ontmoeten (minder zware zorgvraag) tevens worden deze huiskamers 
gerund door vrijwilligers. 
 
Het is van belang voor de zorgaanbieders om te weten dat je als zorgaanbieder je kunt inschrijven 
(eventueel per deelnemende gemeenten, dit ligt aan hoe de aanbesteding wordt uitgeschreven (per 
perceel) ) voor een variant.  
Als zorgaanbieder kies je voor de maatwerkvoorziening of voor Atv groepsbegeleiding voor ouderen.  
 
Er is geen mogelijkheid om deze 2 doelgroepen te bedienen. Zoals aangegeven indien gekozen wordt 
voor de aanbesteding uit te schrijven in meerdere percelen zouden de zorgaanbieders kunnen 
“kiezen” voor in te schrijven voor de aanbesteding atv groepsbegeleiding voor ouderen in 2 
gemeenten en in de andere gemeenten te kiezen voor de maatwerkvoorzieningen.  
 
De continuïteit van zorg voor de cliënt is echter van groot belang. De zittende cliënten bij de 
zorgaanbieders blijven zitten en merken geen verschil. De indicatie kan administratief overgeheveld 
worden naar de Atv groepsbegeleiding voor ouderen.  
 
De nieuwe instroom cliënten is wel afhankelijk van de keuze van de zorgaanbieder 
(maatwerkvoorziening of atv groepsbegeleiding voor ouderen).  
 
De keuzevrijheid van de burger is belangrijk, echter de nabijheid van de zorg is een belangrijk 
beleidsdoel. Het vervoer is bij de dichtstbijzijnde groepsbegeleiding voor ouderen inbegrepen. Er 
wordt gedacht over een eigen bijdrage van de burger/ cliënt bij een andere (verder weg gelegen) 
groepsbegeleiding.  
 
De vraag wordt gesteld of cliënten/ Burgers dan gestraft worden om te kiezen voor een andere 
zorgaanbieder dan die in de nabijheid. Danny Meerten geeft aan dat de impact hiervan nader 
onderzocht zal worden.  
Tevens heeft de burger de keuze om te kiezen voor atv groepsbegeleiding voor ouderen of om de 
indicatie via de toegang te laten verlopen (maatwerkvoorziening). 
 
Een andere vraag die gesteld wordt is indien een zorgaanbieder zelf busjes heeft rijden, mogen 
zorgaanbieders dan zelf ook eigen bijdrage vervoer in rekening brengen bij de burger? 
Dit zal door de werkgroep verder meegenomen worden in de uitwerking van de richtingennotitie 
richting de aanbesteding atv groepsbegeleiding voor ouderen.  
 
Er worden ook vragen gesteld over de mogelijkheden van maaltijdenvoorziening in de atv 
groepsbegeleiding voor ouderen, Danny Meerten geeft aan dat de werkgroep belast met de 
doorontwikkeling van de richtingennotitie atv groepsbegeleiding voor ouderen het belang 
onderkennen.  
 
De vraag wordt gesteld of er gekeken is naar de zwaarte van de doelgroep? Danny Meerten licht toe 
dat de aanbieders gecontracteerd voor de maatwerkvoorziening allen hebben ingeschreven hebben 
voor alle zwaarte zorg. Dit wijkt dus niet af bij de atv groepsbegeleiding voor ouderen. Dit is 
gelijkwaardige zorg echter zonder tussenkomst van de gemeenten/ toegang. Er is geen indicatie zorg 
nodig voor atv groepsbegeleiding voor ouderen. Hierdoor is deze vorm van zorg laagdrempeliger.  



 
 
Procedure aanbesteding:  
De ingestoken aanbestedingsprocedure = SAS Sociale en andere specifieke diensten.  
Dit betekent dat de termijnen vastgesteld worden in de procedure.  
De startdatum van de atv groepsbegeleiding voor ouderen is 01-01-2020.  
 
Financieringsmodel: 
Er is in scope dat 60% van het budget dat nu in de maatwerkvoorzieningen zit overgeheveld wordt 
naar atv groepsbegeleiding voor ouderen.  
De lopende beschikkingen/ indicaties van “zittende” cliënten worden gestopt en incl. budget 
overgeheveld naar atv groepsbegeleiding voor ouderen. De burger zelf merkt geen verschil in zorg. De 
continuïteit blijft gewaarborgd.  
 
De eigen bijdragen wordt gestopt (i.vm. einde indicatie en overheveling naar atv groepsbegeleiding 
voor ouderen). De burger krijgt ook hiervan een beschikking eventueel om bezwaar te maken. 
Informatie verstrekken aan de burgers is daardoor voor de gemeenten en de zorgaanbieders van 
groot belang. 
 
De financiering voor de gegunde zorgaanbieders van de aanbesteding atv groepsbegeleiding voor 
ouderen vindt plaats op basis van Lumpsum. Dit is zonder berichtenverkeer. 
Het budget voor cliënten/ burgers in de zorg bij de gegunde partijen vormen het financieel kader.  
 
e.e.a. wordt verder uitgekristalliseerd. 
 
Aan de zorgaanbieders wordt gevraagd om de input aan te leveren vóór 14 juli 2019. Tevens loopt er 
een virtuele reactietermijn voor de niet aanwezige zorgaanbieders tot 14 juli 2019 om hun input te 
leveren. De input dient aangeleverd te worden via een e-mail naar inkoopteamSD@maastricht.nl. 
 
De aangeleverde input (uw vragen zullen niet een op een beantwoord worden) wordt gebruikt ter 
door ontwikkelen van de richtingennotitie richting de aanbesteding die zal volgen via Negometrix 
https://platform.negometrix.com/. Via onze website https://www.sociaaldomein-maastricht-
heuvelland.nl/  kunt u op de blijven van de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de presentatie en 
de 1ste richtingennotitie teruglezen.  
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