Verslag ontwikkeltafel Indexering tarieven maatwerkvoorzieningen
sociaal domein Limburg-Noord
Overleg op: 25 februari 2019
Aanwezig namens aanbieders:

Roel Geujen en Pieter Pleunis (Proteion Schoon)

Jessie Vermeulen en Maurice Hintzen (Mutsaersstichting)

Wilma Versteegen en Marianne Lenssen (Samenwerkende zorgverleners Limburg)

Jessica Sijtsma (William Schrikker Pleegzorg)

Luuk Hensen (Zorggroep Noord- en Midden-Limburg)

John Caubergh (Coöperatieve Limburgse Zorgboeren)
Afgemeld met kennisgeving: Chantal de Wilde (PGZ)
Aanwezig namens gemeenten en MGR:

Claudia Wijnhoven (voorzitter ontwikkeltafel, Regionale werkgroep (RWG) Jeugd)

John Mulder (RWG Financiën)

John Bankers (RWG Wmo)

Dirk Kropman (RWG Participatie)

Rick Kersten (MGR)

Peter van Deuzen (notulist, MGR)
Inleiding voorzitter en planning
De gemeenten in de regio Limburg-Noord hebben besloten de tarieven van de
maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning, die voor
de gezamenlijke Noord-Limburgse gemeenten worden ingekocht door de MGR, te indexeren en dit
onderwerp te agenderen in een ontwikkeltafel. Als ontwikkeltafel adviseren wij de
gemeentebesturen over de in de inkoopovereenkomsten op te nemen bepalingen. In ons advies gaan
wij in op het te hanteren prijsindexcijfer, het moment van invoering, het moment en de wijze van
eerste indexering, afronding en de bepaling van het te indexeren tarief.
In deze ontwikkeltafel komt uitdrukkelijk niet de tariefopbouw zelf aan de orde, hierover is
gesproken in de ontwikkeltafels Tarieven Wmo en Tarief HbH. Bij nieuwe ontwikkelingen die van
invloed kunnen zijn op de tarieven kan een nieuwe ontwikkeltafel worden opgestart.
Planning

25 februari: fysieke ontwikkeltafel

1 t/m 14 maart: virtuele ontwikkeltafel (op deze tafel staan het bespreekstuk en het verslag van
de fysieke tafel van 25 februari)

18 maart: fysieke ontwikkeltafel (indien nodig naar aanleiding van de reacties op de virtuele
tafel)

21 maart besluitvorming door portefeuillehouders Sociaal Domein
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Behandeling bespreekstuk
Prijsindexcijfer
John Mulder en Rick Kersten geven een toelichting op het voorstel vanuit de gemeenten.
De aanwezige aanbieders vinden het voorstel op dit punt duidelijk en redelijk.
Moment van indexeren
Vanuit de aanbieders wordt de suggestie gedaan om wel een verrekening op basis van nacalculatie te
doen door dit in het tarief van T+1 te verdisconteren. Het nadeel hiervan is dat dit de transparantie
en duidelijkheid niet ten goede komt. Aanbieders en gemeenten zijn het eens om toch uit te gaan
van het voorstel (vanaf 2020 jaarlijks te indexeren op basis van de (voorlopige) indexcijfers die in
september van het kalenderjaar voorafgaande aan het moment van indexering worden
gepubliceerd).
Moment en wijze van invoering

Wmo: per 1 januari 2020. Voorstel is akkoord.

HbH: gezien de wijze van berekenen van het huidige reële tarief HbH lijkt het voor de hand te
liggen de indexering vanaf 1 januari 2021 mee te laten lopen met de voorgestelde systematiek.
Of dat echt kan, of dat een ingangsdatum per 1 januari 2020 beter past, wordt in de
ontwikkeltafel HbH verder besproken.

Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning: voorstel is per 1 april 2019. Dit geeft
voldoende tijd voor het ontwikkeltafelproces en de noodzakelijke besluitvorming. Bovendien
hoeft er dan niet over de voorgaande maanden te worden gecrediteerd en gedebiteerd. Dit biedt
voldoende verwerkingstijd bij aanbieders en gemeenten en vermindert de mogelijke foutenlast.
Eén aanbieder Jeugd pleit voor invoering per 1 januari 2019. Andere aanbieders brengen vanuit
hun eigen ervaring de nadelen in van het met terugwerkende kracht invoeren van gewijzigde
tarieven. Dit leidt volgens hen inderdaad tot een administratieve last en tot veel fouten, temeer
omdat dan per factuurregel gecrediteerd moet worden. De aanbieders (op één na) zijn van
mening dat 1 april de beste datum is om de indexering 2019 in te laten gaan. De gemeenten
wachten de reacties op de virtuele tafel nog af, alvorens te komen met een definitief voorstel
aan de portefeuillehouders.
Afronden geïndexeerde tarieven
Het voorstel is akkoord.
Overzicht producten voor categorie en afronden
Het product arbeidsmatige dagbesteding staat op categorie A, dit moet veranderd worden in
categorie B, omdat bij dit product ook sprake is van huisvestingskosten.
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Het tarief HbH wordt niet afgerond als dit tot een te groot voor-/nadeel leidt voor één van beide
partijen. Wanneer dit van toepassing is, wordt nader uitgewerkt in de ontwikkeltafel HbH.
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