
 

 

 

 

Memo 

 

Aan: NSDMH 

CC:  

Van: Simon de Jong 

Datum: 14-10-2015 

Betreft: Indexering tarieven regionaal ingekochte bouwstenen Wmo.  

 

 

Tijdens het FOT van 14 oktober jl hebben wij gesproken over de memo: “Indexering tarieven 
regionaal ingekochte bouwstenen Wmo”. Wij konden ons vinden in het voorstel ron de bouwsteen 

Kortdurend Verblijf. Vanwege het feit dat ik geen aanbieder ben van “Hulp bij het Huishouden” heb 
ik geen standpunt over het gestelde in bovengenoemde memo.  

Ten aanzien van bouwstenen begeleiding en dagbesteding heb ik aangegeven dat Zorgpartners, in 

afwijking van de afspraken in de deelovereenkomsten, met een aangepast voorstel zou komen.  

 

In de overwegingen van de “deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening 
Begeleiding” hebben alle partijen zich gerealiseerd dat het verwerkelijken van de gezamenlijke visie 
van participatie en zelfredzaamheid, een groot beroep doet op het aanpassingsvermogen en de 

eigen verantwoordelijkheid van inwoners, het verandervermogen van dienstverleners en hun 

medewerkers en de faciliterende rol van de Gemeente. Daaraan gekoppeld is de afspraak gemaakt 

dat met respect voor ieders belangen een intensief ontwikkelproces op gang gebracht zou worden.  

 

Op basis van dit intensief ontwikkelproces is er tijdens de onderhandeling gesproken over de 

tarieven van 2015 en volgende jaren. Daarbij hebben zorgaanbieders zich gerealiseerd, dat de 

afgedwongen bezuinigingen door het ministerie, vertaald zouden worden in de tarieven na 2015. 

Na onderhandeling zijn wij toen akkoord gegaan met een forse verlaging van de tarieven vanaf 

2016 voor de producten (gespecialiseerde)begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf, waarbij 

de toezegging gedaan is om in 2015 alle energie te richten op het innoveren van de bestaande 

producten, waardoor een prijsverlaging mogelijk zou worden.  

 

Helaas moeten wij constateren door de ingrijpende implementatieproblematiek die ontstaan is na 1 

januari 2015, is weinig aandacht uitgegaan naar innovatie. In het begin van het jaar zijn er 

afspraken gemaakt om aan innovatie te gaan werken en dit heeft incidenteel geleidt tot het starten 

van een werkgroep, die na een korte tijd weer zonder resultaat “een zachte dood stierven”. Veelal 
veroorzaakt doordat de uitgewerkte ideeën niet vanuit de ambtelijke organisatie werden 

teruggekoppeld.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derhalve stellen wij voor om de tarieven voor (gespecialiseerde)begeleiding, dagbesteding 

en kortdurend verblijf van 2015 te verlengen voor 2016, waarbij deze bedragen verhoogd 

zouden worden met de vastgesteld OVA indexering van 1,87% 

 

 

 

 

Daarnaast constateren wij dat in de memo “Indexering tarieven regionaal ingekochte bouwstenen 
Wmo” geen voorstel is opgenomen over de indexering van het all-in bedrag voor vervoer. Wij 

stellen voor om dit bedrag van € 7,38 ook te verhogen met OVA indexering van 1,87%  

 

 


