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Begeleidende tekst bij stukken Jeugd en Wmo-Participatie 

12 mei 2016 

1. Kader vanuit startnotitie en eerste ontwikkeltafel 

Binnen het regisseursmodel wil de regio Limburg Noord: 

- Binnen minder budget toch de benodigde diensten bieden 

- Differentiatie toepassen 

- Vormgeven aan transformatie 

- Integratie van leefdomeinen 

Vanuit de 1e fysieke ontwikkeltafel van 9 maart 2016 volgt dat gemeenten de tarieven over 

de volle breedte tegen het licht willen houden vanuit het oogpunt van reële prijzen.  

Bij de ontwikkeltafel van Jeugd krijgen de werkgroepen de opdracht mee om te komen tot 

verduidelijking en mogelijk indikking van producten op de thema’s ambulante hulp en 

verblijf. 

De ontwikkeltafel Wmo/Participatiewet geeft opdrachten (1) tot integratie van producten op 

het snijvlak van Wmo en Participatiewet, (2) tot aanjagen van transformatie binnen domein 

begeleiding individueel via bekostiging, (3) tot doorontwikkeling dagbesteding, (4) tot 

onderzoek van het product Logeren. 

2. Resultaat vanuit de werkgroepen 

Werkgroepen van aanbieders en gemeenten zijn aan de slag gegaan met deze opdrachten. 

Hieronder geven we de uitkomsten op hoofdlijn weer in de structuur van de inkoopstukken 

zoals die nu aan u worden voorgelegd. 

 

- Voor alle domeinen gelden nieuwe tariefvoorstellen. 

- Domein 1, perceel 3.1, 3.2, perceel 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8 zullen uit de 

raamovereenkomsten worden gehaald en zullen op een andere wijze worden 

aanbesteed. 

- Domein 2: alinea over ‘Gedragswetenschapper’ uit dit domein gehaald, dit wordt 

ongewijzigd ondergebracht binnen domein 1. 

- Domein 3: maatwerkvoorzieningen dagbesteding (perceel 3.3) worden uit dit domein 

gehaald en verdeeld over de domeinen 4 (Jeugd) en 5 (Wmo). 

- Domein 4: Geheel nieuwe indeling van de percelen conform opbouw ‘licht’, ‘midden’, 

‘zwaar’: 

o Ambulante jeugdhulp 

 Persoonlijke verzorging 

 Begeleiding 

 Behandeling 

o Jeugdhulp met verblijf 

 Logeren 

 Wonen zonder behandeling 

 Verblijf met behandeling 

o Overige 

 Innovatieve jeugdhulp 
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- Domein 5:  

o Begeleiding Light vervalt 

o Begeleiding Individueel wordt in zijn geheel omgevormd tot trajectfinanciering 

o Persoonlijke verzorging ongewijzigd 

o Logeren, hier treft u nog geen concreet voorstel aan. Het blijkt een lastig 

onderwerp dat we graag in een separate notitie aan u voorleggen. 

o Beschermd Wonen, aanscherping kwaliteitseisen opgenomen 

o Ondersteuning bij huishoudelijk werk, aanscherping van de tekst 

o Dagbesteding Wmo hier toegevoegd, dit betreft het voormalige perceel 3.3. 

Tekstueel ongewijzigd. 

- Domein 6: 

o Nieuwe indeling en tekstvoorstellen, gericht op integratie met Wmo. 

- Domein 7: 

o Onafhankelijke cliëntondersteuning ongewijzigd 

o Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, aangepaste tekst 

o Collectieve preventie en OGGZ, aangepaste tekst 

 


