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01. Opening en mededelingen
Wethouder Tromp opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
02. Voorstel kwantitatieve aanpassing model resultaatsturing Wmo-begeleiding
Wethouder Tromp vraagt de aanwezige aanbieders om een reactie op het voorstel en de cijfermatige
rapportage.
Esdégé-Reigersdaal gaat akkoord met de tariefsverlaging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari maar kan op
voorhand niet instemmen met de kwalitatieve aanpassingen omdat nu nog niet bekend is welke impact dit heeft
op de aanbieders.
RIBW-KAM is akkoord met de analyse maar vraagt de ingangsdatum per 1 mei of 1 juni te stellen in plaats van
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. De kosten voor onder andere personeel zijn wel al gemaakt voor
deze maanden.
Viva!Zorggroep zegt dat uit de gesprekken is gebleken dat zowel de intensiteiten als de bandbreedten niet
kloppen. In het document staat dat er geen significante zorgverzwaring is waargenomen, maar in de praktijk
blijkt wel dat er meer cliënten zijn die zwaardere zorg nodig hebben.
Evean is sinds de invoering van dit model 25% tijd kwijt aan overleg met gemeenten.
Renee Schuit licht toe dat het niet de bedoeling is om de indicaties aan te passen. Onder kwalitatieve
aanpassingen wordt verstaan een betere communicatie en instructie van medewerkers. Ook zullen er afspraken
gemaakt gaan worden over het op- en afschalen van indicaties. Wethouder van de Ven voegt er aan toe dat het
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juist de bedoeling is om te komen tot een goedwerkend systeem, niet om extra kosten te besparen.
Geconstateerd is dat het rekenmodel niet loopt, dat zal verder ontwikkeld moeten worden.
Wethouder Tromp zegt dat er een voorbehoud voor 2019 is gemaakt, dat geldt voor zowel aanbieders als
gemeenten. Dit voldoet voor beide partijen aan het feit dat nog niet duidelijk is welk effect deze maatregelen
zullen hebben.
Uitkomst -> het advies voor de kwantitatieve aanpassing van het model resultaatsturing Wmo begeleiding
wordt, aangevuld met de kanttekeningen van de aanbieders, geagendeerd voor het Plenair overleg.
De rekenfactor wordt aangepast met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018, met een voorbehoud voor
2019. De termijn van 6 weken wordt teruggebracht naar 4 weken.
04. Transitieplan beschermd wonen
Het Transitieplan is dit jaar door alle colleges van de 7 gemeenten vastgesteld. Wethouder van de Ven zegt dat
er samen met de aanbieders een marktverkenning gedaan zal worden op basis waarvan de impact van deze
transitie en de woonzorgopgave in kaart gebracht zal worden. Tevens zal bekeken worden hoe de inkoop verder
vorm gegeven kan worden (mogelijkheden zijn o.a. aanbesteding of subsidiëring).
Deze sessies zullen in mei van start gaan, de uitnodigingen en een vragenlijst om vooraf input aan te leveren
volgen deze week. Belangrijk is dat de uitkomst door alle gemeenten van de Regio Alkmaar gedragen wordt.
05. Vaststellen tarieven beschermd wonen 2018
Het voorstel is de tarieven beschermd wonen 2018 te verhogen met 5% en de budgetplafonds met 4%.
Uitkomst -> het BO gaat akkoord met bovengenoemd voorstel. De nieuwe tarieven zullen deze week schriftelijk
bevestigd worden aan alle aanbieders, de facturering kan vervolgens weer gestart worden.
06. Voorstel pilot beschermd thuis
Gebleken is dat het voor cliënten die overgaan van een beschermd wonen setting naar zelfstandig wonen niet
voldoende is om 10,5 uur begeleiding te krijgen (maximale aantal uren dat via de resultatenmatrix toegekend
kan worden). Conclusie is dus dat er een tussenproduct nodig is om deze cliënten goed te kunnen begeleiden.
De uitgangspunten van de pilot Beschermd Thuis staan benoemd in de Factsheet. Opgenomen zijn onder andere
de selectiecriteria voor cliënten die kunnen deelnemen en welke voorwaarden er verder gesteld worden. De
uitkomst van deze pilot zal meegenomen worden in de besprekingen rond het inkoopproces.
Reacties aanbieders :
RIBW-KAM staat volledig achter deze pilot maar zegt dat het wel belangrijk is om zowel cliënten vanuit de
instroom als de uitstroom deel te laten nemen om een goede vergelijking te kunnen maken.
Voor de uitstromende cliënt heeft deze deelname echter een veel grotere financiële impact (de eigen bijdrage
en de huur de betaald moet gaan worden). Besproken moet worden hoe het voor deze cliënten financieel
aantrekkelijk gemaakt kan worden om toch zelfstandig te gaan wonen.
Wethouder van de Ven zegt dat er verschillende manieren zijn om cliënten financieel te ondersteunen en
gemeenten moeten hen belonen voor het feit dat zij financieel zelfstandig kunnen worden, dan is het voor de
cliënt veel aantrekkelijker. Wethouder Tromp voegt er aan toe dat afgesproken is dat lokale gemeenten
verantwoordelijk zijn voor het flankerende beleid om cliënten hierin te ondersteunen.
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De navolgende onderwerpen zijn besproken :
• Er is een Regionaal Indicatieteam (medewerkers van gemeenten en Haltewerk) van start gegaan.
Gemeenten stellen cliënten voor aan dit team en verzoek aan de aanbieders is om ook cliënten die voldoen
aan de criteria aan te melden bij het RIT.
• Actie Jim Ligthart -> verwerken in het memo dat dagbesteding niet is meegenomen in deze tarieven (deel
van de tekst is weggevallen). Cliënten kunnen tijdens deze pilot deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten.
(Het aangepaste memo wordt nagestuurd).
• Er is een pact gesloten tussen woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten om deze specifieke
cliëntengroep te huisvesten. De corporaties hebben nadrukkelijk aangegeven dat zij bij de evaluaties
betrokken willen blijven. Actie Jim Ligthart -> in factsheet opnemen.
• Cliënten (met bijvoorbeeld overbruggingszorg) die al een woning hebben kunnen daar tijdens de pilot blijven
wonen.
• Het registreren van de daadwerkelijke geleverde uren zorg heeft alleen betrekking op de cliënten die
deelnemen aan de pilot.
• Deze cliënten komen niet ten laste van het budgetplafond, er is een apart budget uit innovatiemiddelen
beschikbaar gesteld voor financiering van deze pilot.
Uitkomst -> het BO stemt in met de huidige inhoudsvoorstellen van de pilot en de tarieven.
07. Rondvraag
• Margriet Zondervan zegt dat door de Netwerkorganisatie momenteel gewerkt aan de invoering van de AVG
en dat de bewerkersovereenkomst met de aanbieders aangepast moet worden. Paul van Roermund zegt dat
gemeenten eigenlijk de data van de zorgaanbieders verwerken dus dat het ook kan zijn dat de aanbieders
een verwerkersovereenkomst met de gemeenten moeten afsluiten. Deze opmerking wordt besproken met
de betrokken jurist.
• Wethouder van de Ven wenst allen heel veel succes toe met de uitvoering van de pilot.
• Wethouders Tromp en Stam nemen vandaag voor de laatste keer deel aan het BO beschermd wonen/Wmo.
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