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lnleiding
Met ingang van 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de Wmo maatwerkvoorziening
Begeleiding (Zorg in natura). Deze overeenkomst is voor 5 jaar afgesloten met de zes samenwerkende gemeenten (DO). De tarieven behorende bij deze overeenkomst gelden voor de
periode van I januari 2017 tot en met 31 december 2017. De tarieven voor de jaren daarna
kunnen door de gemeenten worden gewijzigd als daar reden toe is.

lnhoud
Op 29 augustus 2017 hebben wij besloten om de tarieven voor 2018 te handhaven op het niveau
van 2017. Dit in navolging van het besluit van de Bestuurstafel D6 van 13 juli 2017 om hier mee
in te stemmen. Daarnaast is besloten dat er daadwerkelijk uitvoering gegeven moet worden aan
innovatie en versterking van het voorliggend veld.
Op dit moment blijkt dat de aanbieders de beweging naar voren (nog) onvoldoende gemaakt
hebben. Naast het handhaven van de tarieven op het niveau van 2017 is ook besloten om op
regionaal niveau tot een voorstelte komen voor een innovatieplan. Daarin wordt bekeken op
welke wijze aanbieders gestimuleerd kunnen worden om te innoveren en meer gebruik te maken
van het voorliggend veld.
De huidige tarieven van het Wmo-contract maatwerkvoorziening Begeleiding zijn gebaseerd op
de visie om de beweging naar voren te stimuleren. Dit wil zeggen dat de cliënten met lichte
ondersteunings-vragen zo veel mogelijk in het voorliggend veld met de vrij toegankelijke voorzieningen de ondersteuning aangeboden krijgen. De complexere ondersteuningsvragen blijven
binnen de overeenkomst voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Met deze beweging in het
achterhoofd zijn de tarieven in 2O17 ten opzichte van 2016 verhoogd.
Deze verschuiving in complexiteit moet uiteindelijk leiden tot een afname van het aantal maatwerkvoorzieningen voor lichtere ondersteuningsvragen. Dat is op dit moment nog niet te zien in
de cliëntgegevens. Er is dus geen reden om de tarieven alsnog te verhogen in 2018 ten opzichte
van 2O17 . Na communicatie van de tarieven voor 2018 kunnen de aanbieders reageren tot I
oktober 2017 of zij voor 2018 een contract met de gemeente willen aangaan voor het leveren van
de maatwerkvoorziening begeleiding. Als aanbieders alsnog niet tot verlenging van het contract
wensen over te gaan, moeten zij uiterlijk 1 oktober 2017 (uitgaande van bestuurlijke besluitvorming vóór I september) een plan van aanpak indienen hoe ze omgaan met cliënten die dan in
2018 ondersteuning dienen te ontvangen van een andere aanbieder.
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Er zijn op dit moment voldoende aanbieders gecontracteerd om voor elke 'doelgroep'
alternatieven te kunnen bieden mocht een aanbieder het contract voor 2018 niet willen verlengen

Bijlagen:
Niet van toepassing.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
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