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Voorstel (tarieven) bouwstenen Maatwerkvoorziening Begeleiding 2016
Overwegende:
De Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Oosterschelderegio zijn dienstverleners en
SWVO met elkaar aangegaan voor een periode van 10 jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege
op 30 april 2024. Mocht er aanleiding toe zijn dan kan de Deelovereenkomst aangepast worden
conform de bepalingen hierover in de Basisovereenkomst, namelijk artikel 7 tot en met 10.
De vergoeding voor het leveren van de verschillende bouwstenen wordt geregeld in bijlage 1 en wel
in artikel 5.1 van deze bijlage. In ditzelfde artikel staat dat de gemeente de nieuwe prijs voor het
komende jaar uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar vaststelt. Dit wordt vooraf in het netwerk
sociaal domein/Wmo besproken.
In de fysieke overlegtafel van 22 mei 2015 is de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding
en de uitvoering daarvan in de eerste 3 maanden van 2015 uitvoerig geëvalueerd. Voorafgaand
hebben deelnemers aan de deelovereenkomst de mogelijkheid gehad hun ervaring en hun kijk op de
deelovereenkomst met het SWVO en de deelnemers aan de fysieke overlegtafel te delen.
Gemeenten hebben deze mogelijkheid ook gekregen. De zienswijze van alle deelnemers die
gereageerd hebben is vastgelegd in een document die voor iedereen te lezen is via de website
www.oosterscheldevoorelkaar.nl.
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat deelnemers geen behoefte hebben de deelovereenkomst
op dit ogenblik te wijzigen. Uit de toelichting kunnen we opmaken dat de afspraken in de
Deelovereenkomst uitvoerbaar zijn en dat veel partijen een voorkeur hebben om de huidige
afspraken eerst goed te implementeren voordat we verder gaan met vernieuwen.
Het uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven voor de verschillende bouwstenen binnen de
Maatwerkvoorziening Begeleiding is het beschikbare budget dat gemeenten hebben ontvangen van
het Rijk om deze taken uit te kunnen voeren. Dat uitgangspunt blijft ook voor het jaar 2016 van
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kracht. In 2015 hebben gemeenten uitvoering gegeven aan het overgangsrecht. Dit komt in 2016 te
vervallen. Alle cliënten hebben in 2016 een indicatiebesluit vanuit de gemeenten. Op de budgetten
voor de extramurale begeleiding heeft het Rijk een korting toegepast. In verband met een
zorgvuldige overgang voert het Rijk deze korting stapsgewijs in. Dat betekent dat tot 2018 ieder jaar
iets van het budget wordt afgehaald.
Daarnaast willen gemeenten de beschikbare middelen voor de Maatwerkvoorziening Begeleiding
stapsgewijs inzetten voor een transformatie van de ondersteuning. Deze transformatie maakt
onderdeel uit van de Basisovereenkomst netwerk sociaal domein/ Wmo Oosterschelderegio. Dat
betekent dat een deel van de beschikbare middelen wordt ingezet als innovatiebudget. Deelnemers
aan de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding kunnen van dit innovatiebudget gebruik
maken wanneer zij op een vernieuwende manier, passend bij de uitgangspunten van de
transformatie, invulling geven aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners met een ziekte of
beperking.
Stelt het SWVO voor:
1. De tarieven zoals vermeld in de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding in 2015
in 2016 te handhaven. De taakstelling die dienstverleners in 2016 dienen te realiseren is
gelijk aan de gemiddelde prijsstijging in dat jaar.
2. 10% van het budget beschikbaar te stellen voor innovatie. Van dat budget is de helft
bestemd voor het continueren van projecten die in 2015 zijn gestart, die succesvol zijn of
kunnen worden en die leiden tot minder inzet van de Maatwerkvoorziening. De andere helft
wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te ondersteunen.
3. De bouwstenen Begeleiding thuis, Begeleiding thuis speciaal, Begeleiding gericht op
activering / dagbesteding en Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding te
continueren.
4. De bouwsteen Kortdurend Verblijf vooralsnog te continueren. De tweede helft van 2015 zal
worden gebruikt om, in overleg met de deelnemers aan de fysieke overlegtafel, tot een
aangepaste, of nieuwe invulling van deze bouwsteen te komen. De wijze waarop nu gebruik
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wordt gemaakt van deze bouwsteen past niet bij de wijze die gemeenten, bij de start, voor
ogen hadden. Begin 2016 zal een voorstel aan de fysieke overlegtafel worden voorgelegd om
deze bouwsteen aan te passen of te vervangen.
5. Zoals verwoord in artikel 4 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding zijn
de bepalingen ten aanzien van het vervoer slechts voor een jaar geldig. Op 1 januari 2016
vervallen de onderdelen vervoer en rolstoelvervoer. De dienstverleners ontvangen hier niet
langer een vergoeding voor.
Bijlage:
1. kaders voor innovatie
2. richtlijn indicatie vervoer
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