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Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 17 december 2018

Onderwerp
Kenmerk

: Reactie aan KrSchtig
: 638t26/642505

Geachte raadsleden,

Op 7 december 2018 heeft KrSchtig u een brief gestuurd betreffende het
voortbestaan van krSchtig. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de
heer van Weerde van krSchtig. In bijgevoegde brief treft u informatie aan over dit
gesprek en het antwoord op de brief van 7 december.
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KrStig B.V.
t.a.v. de heer van Weerde
Parallelweg 169
6001 HM WEERT

Weert, 17 december 2018

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk 642486/642489

Geachte heer van Weerde,

Naar aanleiding van uw telefonisch overleg met de contractmanager, uw mail aan alle
bestuurders van29 november, uw brief van 7 december en het overleg van 11
december, stuur ik u deze brief.

Tarief probleem
U heeft te kennen gegeven dat u zich niet kon vinden in de Wmo tarieven voor het
contractjaar 2019. De tarieven 2019 zouden een tweede bezuinigingsslag zijn vanuit de
gemeenten binnen Midden-Limburg West. Tijdens een overleg dat op 11 december heeft
plaatsgevonden hebben de projectleider Wmo en de contractmanager u een toelichting
gegeven over de opbouw van de tarieven 2019 vergeleken met die van 2018.

De verandering
U bent geÏnformeerd dat het niet om een bezuiniging gaat ten opzichte van 2018. De
lagere tarieven in combinatie met het aangepaste beoordelingsmodel, waarin de
procentuele verdeling van de trajecten is gewijzigd, zorgen dat het netto effect van deze
verandering is, dat de jaarbudgetten per aanbieder gemiddeld genomen hetzelfde
blijven. De verandering in tarieven moet dus in samenhang worden gezien met de
verandering in procentuele verdeling van de trajecten.

De ontwikkelingen voor wat betreft de Wmo tarieven 2019, zullen wij als gemeente
monitoren. Dit om tijdig te kunnen bijsturen indien nodig.

Breder probleem
In het gesprek is duidelijk geworden dat het u niet enkel ging om de Wmo tarieven 2019
maar dat het een breder vraagstuk betreft. U financiert op dit ogenblik o.a. scholings- en
participatietrajecten met Wmo middelen. Wij hebben voor dit breder vraagstuk concrete
afspraken gemaakt om met elkaar uw dienstverlening in kaart te brengen. Een eerste
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afspraak is inmiddels ingepland met de projectleider Wmo en een Participatie
beleidsadviseu r.

Naar aanleiding van de gegeven toelichting en het bespreken van het bredere vraagstuk,
is met elkaar afgesproken dat u zich inschrijft voor de uitvoeringsovereenkomst Wmo
20t9.

Uw signaal en uw openheid in zaken waarderen wij. Dit geeft inzicht in wat er speelt bij
aanbieders.

Met deze brief hopen wij u te hebben geÏnformeerd over hetgeen wij met elkaar
Lresproken lrebben en zullen de komende periode regelmatig contact hcbbcn met
betrekking tot het in kaart brengen van uw dienstverlening en de vooftgang voor wat
betreft de Wmo tarieven 2019. Indien u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met
ons opnemen.

Met vrien roet

Hans sen
oofd


