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lnleiding
Door ons college is op 25 oktober 2016 besloten om een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de
Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding voor de duur van vijf jaar.
Op 3 november 2016 is dit besluit feestelijk bekrachtigd met de ondertekening van het contract samen
met de aanbieders. Het nieuwe contract omvat een andere categorie-indeling. Dit betekent dat het
huidige cliëntenbestand moet worden overgezet naar de categorieën van de nieuwe overeenkomst.
Om dit contract per 1 januari 2017 zorgvuldig te implementeren is een overgangsperiode van maximaal een half jaar (tot I juli 2017) noodzakelijk gebleken. Dit na signalen van aanbieders en de professionals van de zes samenwerkende gemeenten die de overgang moeten realiseren. Tijdens de bestuurstafel van 3 november 2016 hebben de bestuurders van de zes samenwerkende gemeenten, ingestemd met een overgangsregel ing.

lnformatie
ln de praktijk dienen de cliënten die in zorg zitten bij een gecontracteerde aanbieder omgezet te worden van het huidige contract naar de nieuwe overeenkomst. Hiervoor leveren ze cliëntenbestanden
aan, waarbij de cliënten ingedeeld zijn in de nieuwe categorie-indeling van het nieuwe contract. Deze
bestanden worden door de professionals van de gemeenten getoetst op basis van dossieronderzoek.
ln de praktijk is gebleken dat het matchen van de aangeleverde cliëntenbestanden van de huidige
aanbieders door de professionals van de gemeente meer tijd vergt voor een zorgvuldige overstap van
onze inwoners van het huidige naar het nieuwe contract. Dit omdat bepaalde aanbieders de cliënten
die bij hen in zorg ziln in een andere categorie plaatsen van het nieuwe contract dan dat de professionals van de gemeenten, na dossieronderzoek, voor ogen hebben. Voor deze cliënten dienen de gemeenten met de aanbieders in gesprek te gaan om tot zorgvuldige afspraken te komen.

Bijde overgangsregeling is rekening gehouden met een indexering van de huidige tarieven 2016 voor
2017 (bijlage 2). Dit om de kwaliteit van de zoîg aan onze inwoners te borgen. Daarnaast zijn 3 tranches voorgesteld aan de zorgaanbieders en de professionals van de gemeenten om tot een uniforme
werkwijze te komen gedurende deze overgangsregeling en efficiënt te kunnen handelen. De 3 tranches staan nader toegelicht in bijlage 1.
Deze overgangsperiode betreft een tijdelijke periode, waarna overgegaan wordt op de nieuwe, reeds
getekende, overeenkomst. Het verzorgen van een zorgvuldige overgangsperiode betekent zeker geen
uitstel van de implementatie van het nieuwe contract. Het betekent alleen een zorgvuldige overgang
van de contracten in verschillende etappes (bijlage 1).
De bestuurders van de zes samenwerkende gemeenten hebben aangegeven te pleiten voor een zorgvuldige overgang van het huidige naar het nieuwe contract om de zorg voor onze inwoners te borgen
en te continueren. Om die reden zijn er meteen stappen ondernomen richting de professionals van de
gemeenten en de aanbieders om deze overgangsregeling in gang te zetten .
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Voor een rechtmatige verstrekking van de Wmo-voorziening Begeleiding, gedurende de overgangsperiode, is het noodzakelijk dat het huidige contract voor maximaal een half jaar wordt verlengd, dus
tot 1 juli 2017. Alle huidige gecontracteerde zorgaanbieders zijn schriftelijk gevraagd hieraan medewerking te verlenen. Wanneer aanbieders weigeren deze verlenging te ondertekenen zal het cliëntenbestand van deze zorgaanbieder per 1 januari 2O17 overgezet moeten zijn. Dit vraagt van zowel de
zorgaanbieder als de gemeentelijke professionals tijdige aanlevering van de cliëntenbestanden en de
mogelijkheid om tijdig de omzetting te kunnen realiseren van huidig contract naar de categorieën van
het nieuwe contract. Wanneer dit niet mogelijk is, gaan wij in overleg met de betreffende zorgaanbieder om tot een passende oplossing te komen.
1 januari 2017 loopt er dus naast het nieuwe contract voor de Wmo-voorziening Begeleiding
ook een overgangsperiode tot 1 juli 2017 conform het huidige contract. Dit houdt in dat aanbieders en
de professionals van de gemeenten een periode van maximaal een half jaar dienen te werken met 2
contracten en dus verschillende categorieën en tarieven. Doordat beide contracten gebaseerd zijn op
resultaatsturing zijn er geen cruciale verschillen in afhandeling van de facturaties. Dit houdt in dat aanbieders en de gemeenten pas wijzigingen in de systemen dienen door te voeren, per tranche (bijlage
1), wanneer cliënten daadwerkelijk overgaan op het nieuwe contract. Belangrijk hierbij is dat voor de
inwoners qua inhoud van de zorg niets wijzigt met deze contractwisseling. Het nieuwe contract betreft,
bijde huidige cliënten die al in zorgzijn, alleen een administratieve verandering waat ze in de praktijk
niets van merken.
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Gonsequenties
Er wordt geen financieel risico verwacht bij de keuze om over te gaan tot een overgangsregeling. Dit
omdat bij de vaststelling van de huidige tarieven en de nieuwe tarieven rekening is gehouden met uitvoering binnen Rijksbudget. Dit bl|ft te allen tijde een aanname, omdat er sprake is van een open eind
regeling wat betreft de Wmo-voorziening Begeleiding.

Communicatie
De aanbieders zijn reeds geinformeerd en verzocht de verlenging van maximaal een half jaar van het
huidige contract te ondertekenen. De professionals van de zes samenwerkende gemeenten zijn eveneens geinformeerd. De inwoners hoeven niet specifiek geïnformeerd te worden, omdat bijde huidige
cliënten die alin zorgzijn qua inhoud van de zorg niets verandert. De inwoners krijgen weleen nieuwe
beschikking nadat ze overgegaan zrln naar het nieuwe contract, waarin dit helder omschreven wordt.
Dit om de rust te bewaren voor hen.
De Wmo-raad zal geïnformeerd worden met een afschrift van deze raadsmededeling.

Bijlagen:
l: Toelichting

Bijlage

op de overgangsregeling
Bijlage 2: Tekenblad voor de aanbieders.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vrie
en

A.E

ouders van Moerdijk,
de burgemeester

.P.M
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Bijlage 1 Toelichting overgangsregeling
Beste aanbieders,
Op donderdag 3 november jl. hebben we op het gemeentehuis in Rucphen feestelijk het nieuwe
maatwerkcontract Wmo begeleiding voor de D6 gemeenten getekend. Zowel vanuit de aanbieders
als de uitvoering van de gemeenten komen er geluiden dat de volledige overzetting van het
huidige cliëntenbestand naar de nieuwe categorieën zorgvuldig dient te gebeuren. Cliënten mogen
hier geen last van ondervinden. Kortom de zorgcontinuïteit en zorgvuldigheid gaan voor ons boven
snelheid. Aangegeven is dat 1 januari 2017 daarbij niet haalbaar is.
Na de ondertekening van de contracten hebben wij (de ambtelijke projectgroep Wmo) dit
besproken met de verantwoordelijke wethouders en een overgangsregeling voorgesteld.
De wethouders delen de zorg van de aanbieders en de gemeentelijke uitvoering en hebben
ingestemd met een overgangsregeling.
De overgangsregeling ziet er als volgt uit:
1. Alle nieuwe cliënten ontvangen vanaf 15 november 2016 een beschikking met twee indicaties.
Namelijk één indicatie over 2016 op basis van de overeenkomst 2016 en één indicatie vanaf 1
januari 2017 conform de nieuwe overeenkomst.
2. Alle bestaande cliënten zijn uiterlijk op 1 april 2017 overgezet naar een nieuwe categorie
conform de nieuwe overeenkomst. Wij hebben u inmiddels verzocht uw cliëntenbestand in te
delen in de categorieën van de nieuwe overeenkomst.
Deze bestanden dienen uiterlijk 15 december ’16 aangeleverd te zijn bij de betreffende
gemeente.
Op basis van deze indelingen zetten we de cliëntenbestanden om in drie tranches:
Tranche 1:




gereed 15 januari 2017
De categorie-indeling van de aanbieder en de gemeente komt overeen.
Deze cliënten worden per 15 januari 2017 in het nieuwe systeem overgezet.
Is er geen overeenstemming, dan over naar tranche 2.

Tranche 2: gereed 15 februari 2017

De categorie-indeling van de aanbieder en de gemeente stemt niet overeen.

Aanbieder en gemeente bespreken met elkaar de cliënt en overleggen met elkaar over
de categorie-indeling.

Is er overeenstemming dan worden deze cliënten per 15 februari 2017 overgezet in
het nieuwe systeem.

Is er geen overeenstemming, dan over naar tranche 3.
Tranche 3: gereed 15 maart 2017

Ook na overleg tussen aanbieder en gemeente is er geen overeenstemming over de
categorie-indeling.

Deze cliënten worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie, die een bindende
uitspraak doet.

Deze cliënten worden uiterlijk 15 maart 2017 overgezet in het nieuwe systeem.

Over de samenstelling van deze commissie treden wij in overleg.
Aandachtspunten/randvoorwaarden:
a) De cliënten met een vervoersindicatie en een waakvlamindicatie. Deze cliënten geven we bij
de herindeling prioriteit.
b) Mochten wij op 15 december 2016 geen herindelingsbestand van u ontvangen hebben, dan
dragen wij zorg voor de categorie-indeling.
c) Voor een rechtmatige verstrekking van de Wmo begeleiding is het noodzakelijk dat de huidige
overeenkomst wordt verlengd tot uiterlijk 1 juli 2017.
Bijgevoegd ontvangt u een tekenblad , waarbij u instemt om de huidige overeenkomst 2016
onder gelijkblijvende condities en gewijzigde tarieven aan de hand van het CBS-indexcijfer te
verlengen tot uiterlijk 1 juli 2017. De verlenging eindigt van rechtswege op 30 juni 2017 of
dan wel eerder als alle cliënten zijn omgezet. Wij verzoeken u dit tekenblad te ondertekenen

en voor 1 december 2016 te retourneren aan Nathalie de Raaff van het Inkoopbureau WestBrabant,
email: inkoopcontract2017@gmail.com. Aan de hand van het getekende exemplaar maken wij
de verlenging van de huidige overeenkomst in orde. U ontvangt hiervan eveneens een
definitief exemplaar.
d) Bent u niet bereid om over te gaan tot verlenging van de huidige overeenkomst, dan dient u er
zorg voor te dragen dat uw cliëntenbestand voor 1 januari 2017 is overgezet naar het nieuwe
systeem.
Met deze overgangsperiode geven de zes samenwerkende gemeenten gehoor aan de
binnengekomen signalen van de aanbieders en de gemeentelijke uitvoering om de omzetting van
de huidige cliëntenbestanden van de huidige naar de nieuwe overeenkomst zorgvuldig te laten
verlopen. Dit alles in het belang van het continueren van de zorg voor onze cliënten.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt
contact opnemen via inkoopcontract2017@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Inkoop Wmo van de zes samenwerkende gemeenten
Corine Maas, gemeente Rucphen
Elly Kerstens, gemeente Etten-Leur
Antoin Snoeck, gemeente Roosendaal

Bijlage 2 Tekenblad

Contactgegevens
aanbieder

Geachte aanbieder,
Uw organisatie heeft sinds 2015 een overeenkomst met de samenwerkende D6-gemeenten ter zake
‘Wmo-maatwerkvoorziening Begeleiding’ welke zijn oorsprong vindt in de beider partijen
genoegzaam bekende Overeenkomst die per 1 januari 2015 is ingegaan.
In verband met een zorgvuldige (invulling van de) overgangsperiode aangaande de nieuwe
overeenkomsten en werkwijze ter zake ‘Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding’ per 1 januari 2017
verzoeken de samenwerkende D6-gemeenten uw organisatie thans vriendelijk de bovenvermelde
overeenkomst per 1 januari 2017 te verlengen voor de maximale duur tot 1 juli 2017.
Dit met inachtneming van het streven de omzetting van de bestaande cliënten gereed te hebben per
1 april 2017.
Bij een voortzetting zijn de samenwerkende D6-gemeenten in staat en bereid om per 1 januari 2017
een verhoging van 0,4% op de in 2016 geldende periodetarieven te verstrekken.
Indien u bereid bent tot voortzetting, vernemen wij dat graag vóór 15 december 2016 schriftelijk van
u.
U kunt hiertoe onderhavig schrijven ‘voor akkoord’ getekend digitaal retour zenden aan Nathalie de
Raaff van het Inkoopbureau West-Brabant, email: inkoopcontract2017@gmail.com.
Bij een voortzetting zal het geretourneerde schrijven worden beschouwd als een addendum op onze
(2015/2016-) overeenkomst.
Voor het geval u vragen omtrent een en ander heeft, kunt u contact opnemen met Nathalie de Raaff
van het Inkoopbureau West-Brabant, email: inkoopcontract2017@gmail.com.
In het vertrouwen positief van u te (mogen) vernemen.
Met vriendelijke groet,
In opdracht van de samenwerkende D6-gemeenten
Inkoopbureau West-Brabant

Voor akkoord,…………………………………(datum)

……………………………………………………….
(naam instelling)

Bijlage: tarievenblad 2017

………………………………………………………….
(ondertekening)

