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01. Opening
Vandaag volgt een korte terugblik over 2017 en de planning voor 2018.
02. Mededeling over de afronding financieel 2017
Afgesproken is dat de centrumgemeente Alkmaar de totale productie 2017 zal financieren. Daarnaast is
een voorstel gedaan voor een tariefsverhoging voor 2018 van 2,25% maar aanbieders zijn hier niet mee
akkoord gegaan. Tijdens het bestuurlijk overleg van 22 februari a.s. volgt een nieuw voorstel (wordt vooraf
aan de bestuurders van de zorgaanbieders gecommuniceerd). Actie Jim / Douwe -> tevens minutentarief
aanleveren voor de systemen (m.n. voor overbruggingszorg).
03. Resultaatsturing
Bestuurlijk commitment over een regionale pilot beschermd thuis in 2018
Tijdens de bijeenkomst van november 2017 met de zorgaanbieders is een presentatie gegeven over de
plannen rond beschermd wonen, o.a. door aan de resultatenmatrix extra intensiteiten begeleiding en
toezicht toe te voegen. Er is bestuurlijk commitment om dit traject naar beschermd thuis uit te gaan voeren
en afgesproken is dat er in 2018 een pilot gestart zal worden met 25-35 cliënten om deze beweging te
maken.

Uitgangspunten van de pilot ‘Beschermd thuis’
• Gezamenlijk met de aanbieders bekijken welke cliënten voor deze pilot in aanmerking komen, hiervoor
moet een goed cliëntprofiel opgesteld worden.
• Samenwerken met partners als Haltewerk/Werk en Inkomen om voor deze cliënten bepaalde toeslagen
te regelen om de extra kosten (zoals de huur) te kunnen financieren. Als de cliënt er financieel teveel
op achter uit gaat bereiken we niet het juiste resultaat.
• Inzet van andere vormen van begeleiding, zoals bewindvoering
• Grootste knelpunt is huisvesting.
Belangrijk is dat eventuele knelpunten op een onorthodoxe wijze opgelost kunnen worden zodat cliënten
die gevraagd worden om mee te doen aan een pilot uiteindelijk niet teleurgesteld worden
In het eerstvolgende overleg zal aan de hand van een presentatie meer gedetailleerd op de pilot worden
ingegaan. Belangrijk onderwerpen daarbij: aanmelding van cliënten en financiële afspraken tussen
gemeenten onderling en tussen gemeenten en zorgaanbieders.
De centrumgemeente Alkmaar heeft extra budget beschikbaar gesteld, de regiogemeenten participeren
ook in de pilot.
Procesplanning 2018 gericht op invoering resultaatsturing in 2019
Het is nog niet duidelijk of we de nieuwe structuur kunnen invoeren op basis van de huidige contracten of
dat er opnieuw aanbesteed moet worden. Er volgt een marktconsultatie om de input van aanbieders mee
te kunnen nemen. Beschermd wonen is relatief zacht over gegaan naar de gemeenten maar nu gaan we de
beweging maken richting resultaatgericht sturen. De eerder gedeelde bestuurlijke piketpalen blijven nog
wel van kracht.
04. Sluiting
Voor de volgende vergadering wordt de pilot geagendeerd en gaan we de eerste kaders leggen voor de
uitgangspuntennotitie.

