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Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert

Weert, 10 december 2018

Onderwerp Tarieven dienstverlen ing Wmo

Beste raadsleden,

In de commissie samenleving en inwoners van 4 december 2018 zijn door de WD
vragen gesteld betreffende de tariefstelling voor de dienstverlening Wmo.

De VVD heeft signalen onÃrangen over fors lagere tarieven betreffende
dienstverlening WMO. Het zou gaan om 3oo/o lagere tarieven die het
samenwerkingsverband Weett, Nederweert en Leudal hanteeft. Andere
gemeentes blijken de huidige tarieven te blijven hanteren vermeerderd met een
indexering.

* wat zijn de voorgestelde tarieven?
Sinds 2018 hanteren de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert een andere
bekostigingsstructuur dan omliggende gemeenten. Wij bekostigen in profielen (trajecten
per 4 weken), andere gemeenten bekostigen in producten (diensten per uur). Als gevolg
van die andere structuur zijn de tarieven van Midden-Limburg West niet vergelijkbaar
met de tarieven van andere gemeenten. Dat was overigens ook in 2018 al het geval.
De voorgestelde tarieven zijn elektronisch gepubliceerd op het aanbestedingsplatform
negometrix waar iedere geinteresseerde aanbieder er kennis van kan nemen. De
tarieven wijken in 2019 af van de tarieven in 2018 omdat in 2018 voortdurend is
gemonitord hoe de bekostiging met Wmo profielen zich verhoudt tot de bekostiging met
Wmo producten in het verleden. Op grond daarvan is geconstateerd dat de tarieven voor
individuele trajecten te hoog waren en dat de percentuele verdeling van de trajecten
eveneens moest worden gewijzigd. Het netto effect daarvan is dat de jaarbudgetten per
aanbieder gemiddeld genomen hetzelfde zijn gebleven. De verandering van de tarieven
moet dus in samenhang worden gezien met de verandering in procentuele verdeling van
de trajecten. Deze veranderingen sec hebben naar verwachting geen invloed op de
omzet per aanbieder.
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* per wanneer gaan deze in?
De veranderingen gaan in per 1 januari voor nieuwe cliënten. Voor bestaande cliënten
worden de oude tarieven gehanteerd.

* wat betekent dit voor de huidige diensWerleners die voor Weert, Nederweert
en Leudal de WMO-taken vervullen?
De bekostiging van de diensten van een aanbieder komt dichter in de buurt van de
werkelijk geleverde prestaties. Een aanbieder gaat er niet op vooruit of op achteruit.

* loopt weert het risico dat geen cnkele dienstverlener bereid is voor deze
tarleven In te schrlJven?
De tarleven zijn uitvoerig besproken en afgestemd met de tien grootste aanbieders die
samen nreer dan 90o/o van de diensten leveren. Vanuit die groep zijn geen signalen
ontvangen dat de tarieven niet acceptabel zouden zijn.
Er zijn buiten deze groep slechts enkele aanbieders die hebben aangeven dat ze eerst
meer uitleg nodig hebben voordat de contracten worden gesloten. Er zijn geen signalen
dat aanbieders hierdoor massaal afhaken.

* loopt Weert het risico dat haar inwoners straks van goede WMO-
dlenstverlen lng verstoken bllJven?
Nee, zie daaruoor het antwoord op de vorige vraag.
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