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1. Opening en vaststellen agenda
•
•
•
•

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
Eerste gezamenlijke FOT met vernieuwde samenstelling. Nieuwe partijen zijn Maanderzand en
Humanitas.
Deze FOT is procedureel van aard. In het volgende FOT zullen meer inhoudelijke afspraken worden
gemaakt.
Het verslag van het vorige FOT is per abuis niet meegestuurd met de stukken. Wordt niet
nagezonden, het betreft een gedetailleerd verslag van de contractaanpassingen die vorig jaar zijn
doorgevoerd.

Mededelingen
Doel en samenstelling van het FOT
Doelen:
• Vaststellen gezamenlijke ambitie (ontwikkelagenda);
• Signaleren en bespreken van maatschappelijke trends;
• Advisering m.b.t. de contractering Wmo;
• Informatie-uitwisseling.
n.a.v. FOT:
• Van elkaar leren en leren transformeren;
• Domeinoverstijgend werken;
• Financiële haalbaarheid i.r.t. contractering (inhoudelijke en financiële afspraken maken).

Samenstelling:
• Representatieve samenstelling (+ digitale overlegtafel);
• Er is gekozen voor een vertegenwoordiging van aanbieders voor cliënten uit alle doelgroepen
(ouderen, GGZ, VG, dagbesteding, welzijn);
• Wisselende flexibele schil per bijeenkomst, aanbieders worden uitgenodigd op basis van agendaonderwerpen.
n.a.v. FOT:
• Stukken tijdig toesturen ter voorbereiding op een FOT;
• Eenduidige uitleg en toelichting over samenstelling: de agenda, stukken en verslagen worden op de
website gepubliceerd, zodat alle aanbieders de ontwikkelingen kunnen volgen en kunnen reageren.
Vraag vanuit het FOT m.b.t. overdracht van Beschermd Wonen van centrumgemeente naar gemeente: wat
betekent dit voor de WMO? Achtergrondinformatie: centrumgemeente Ede voor BW betreft: Barneveld, Ede,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen. Foodvalley voor Jeugd betreft: Barneveld, Ede,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Nijkerk, Veenendaal. Is het mogelijk om de diverse regio’s voor de
verschillende wetten zoveel mogelijk gelijk te trekken?
Reactie: het feit dat er sprake is van verschillende regio-indelingen is zeker niet ideaal. Feit is dat dit landelijk
zo is besloten en niet zomaar kan worden aangepast. Van belang daarbij is een goede
samenwerking/afstemming daar waar er sprake is van verschillende regio-indelingen. In een volgende FOT
komt het op te stellen decentralisatieplan MO/BW terug.
Contractering/inkoop
•
•

•

De nieuwe overeenkomsten zijn per 01-01-2019 van kracht;
De belangrijkste wijzigingen in de overeenkomsten zijn:
• Algemene kwaliteitseisen uitgebreid en samengevoegd in kwaliteitskader
• Kwaliteitseisen per product
• Toevoeging nieuwe producten: (b)Aan zet en begeleid wonen
• Tarieven o.b.v. AMvB reële kostprijs
• Toetreding tot de overeenkomst eens per jaar
In 2019 zijn er 77 gecontracteerde Wmo-aanbieders (Ambulante Dienstverlening en Beschermd
Wonen).

Vraag vanuit het FOT m.b.t. inschrijving via website Ede: bij de herinschrijving eind vorig jaar moest alles
opnieuw worden ingevuld en ingediend via een formulier op de website van de gemeente Ede. Dat was veel
dubbel werk t.o.v. originele de inschrijving. Is het mogelijk om deze route te vereenvoudigen?
• Mogelijk alleen die gegevens opvragen die veranderen;
• Mogelijk gaan gebruiken van Tenderned of Negometrix. Deze sites bieden de mogelijkheid
om een half ingevuld formulier op te slaan en er op een later moment mee verder te gaan.
Reactie: als juridisch gevolg van de inkoopmethodiek kan de wijze van inschrijven niet worden veranderd.
Wel wordt het formulier op de website aangepast waardoor tussentijds opslaan mogelijk is. Ede hanteert
bestuurlijke aanbesteden als inkoopmethodiek. Alhoewel de naam anders doet suggereren is er feitelijk
geen sprake van aanbesteden en is het gebruik van Tenderned daarom niet geschikt voor inschrijven
n.a.v. FOT:
• Discussie over kwaliteit. Wordt geagendeerd voor volgend FOT in het kader van contractering 2020.
Het gaat daarbij over kwaliteit(eisen) vs. outcome. Feitelijk gaat het hierbij om ‘hoe’ en ‘wat’. Over de
verhouding prijs - kwaliteit. Verantwoordelijkheden en rollen verschillen daarbij.
Evaluatie thuisondersteuning
Thuisondersteuning betreft praktische hulp in de thuissituatie:
• huishoudelijke werkzaamheden;
• het signaleren;
• het uitvoeren van preventieve interventies.
Thuisondersteuning kent drie verschijningsvormen:
1. Algemene voorziening voor cliënten;
2. Algemene voorziening voor mantelzorgers;

3. Maatwerkvoorziening.
Conclusies naar aanleiding van de evaluatie zijn:
• Cliënten zijn tevreden over thuisondersteuning;
• Toegang algemene voorziening loopt in de praktijk goed;
• Kortingsregeling algemene voorziening is ondoorzichtig en arbeidsintensief;
• Totaal aantal cliënten thuisondersteuning neemt toe;
• Gemiddeld aantal uren per week algemene voorziening (2,2 uren) en de maatwerkvoorziening (2,7
uren);
Aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie zijn:
• Continueren algemene voorziening in 2019;
• Handhaven kortingsregeling algemene voorziening voor 2019;
• Contineren regeling thuisondersteuning mantelzorgers voor 2019;
• Onderzoek naar mogelijkheden algemeen gebruikelijke voorziening;
• Zorgen voor een soepele overgang zwaarbelaste mantelzorgers naar maatwerkvoorziening;
• Nader onderzoek relatie thuisondersteuning met lichte vormen van begeleiding (één vorm van
thuisondersteuning) of eventueel terug naar de ‘oude’ producten HH1 en HH2;
• Soepele herindicaties voor mensen van 80 jaar en ouder.
n.a.v. FOT:
• De evaluatie wordt rondgestuurd;
• Mede in het kader van de ombuigingen zal kritisch gekeken worden naar de vraag hoe we
thuisondersteuning vanaf 2020 verder gaan invullen. Ook in het kader van de invoering van het
abonnementstarief Wmo - aanzuigende werking (zie hieronder). Eén van de punten daarbij is om
voor (gedeelten van) thuisondersteuning een algemeen gebruikelijke voorziening te hanteren. Dit
heeft overigens de nodige haken en ogen. Een onderzoek daarnaar zal worden uitgevoerd.
Invoering abonnementstarief Wmo
•
•
•

•
•

•

Invoering naar aanleiding van het regeerakkoord;
Doel: voorkomen stapeling zorgkosten (eigen bijdragen);
Het tarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen Wmo, met uitzondering van:
o Valleihopper
o Rolstoelen
o Beschermd Wonen
o Maatschappelijke Opvang
Vanaf 2020 geldt het abonnementstarief ook voor de algemene voorzieningen;
De invoering van het abonnementstarief heeft grote effecten voor Ede:
o Derving eigen bijdrage maatwerk
o Derving eigen bijdragen algemene voorzieningen
o Aanzuigende werking (met name thuisondersteuning)
o Extra uitvoeringskosten gemeente
De invoering leidt tot extra kosten voor de gemeente, oplopend tot ruim 1 miljoen op jaarbasis.

n.a.v. FOT:
• Er heeft een lobby plaatsgevonden door gemeenten richting Rijk (vb. vanuit FoodValley brief
ingebracht bij de vaste Kamercommissie VWS om te borgen dat alle effecten voor gemeenten
betrokken worden bij de monitoring). Deze brieven, alsmede de aandacht die hierover in
Binnenlands Bestuur is besteed, zal aan de leden van het FOT worden verzonden.
• De vraag wordt gesteld of het product (b)aanzet ook is vrijgesteld van het abonnementstarief. Dit
wordt nader uitgezocht.
Ter bespreking
2. Stand van zaken ombuigingsmaatregelen sociaal domein
•
•
•
•

Nodig: ombuiging 10 miljoen (op een totaal van 125 miljoen);
Daar bovenop moeten extra ombuigingen worden gerealiseerd om autonome ontwikkelingen te
kunnen opvangen en om te kunnen innoveren (‘van oud naar nieuw’);
Er is een (juiste) balans nodig tussen maatwerk, lichte ondersteuning/preventie (vrij toegankelijk),
sociale basis
normaliseren;
In 2018 zijn al enkele ombuigingsmaatregelen afgesproken:
Verschuiving begeleiding/dagbesteding specialistisch naar begeleiding/dagbesteding
regulier

•

•

Relatie Wmo en Wlz
Van verlengde jeugdzorg naar Wmo (begeleid wonen)
Er worden nu ombuigingsmaatregelen opgesteld, die ook meer fundamentele wijzigingen met zich
mee brengen. Deze ombuigingsmaatregelen zijn afgeleide van een aantal leidende principes, die
begin maart door het college zijn vastgesteld:
Niemand is normaal;
Informele ondersteuning is duurzaam;
Basisvoorwaarden eerst op orde;
Gemeentelijke ondersteuning is efficiënt, gericht op een zelfstandig functioneren en eigenlijk
gebruik;
De gemeente is aan zet;
De gemeente zoekt naar partnerschappen met aanbieders die de visie van de gemeente
onderschrijven.
Van belang: goede communicatie (breed).

n.a.v. FOT:
• Verschuiving naar Wlz, verschuiving naar sociale basis/nuldelijn;
• Succesvol ontschotten tussen financieringsstromen: participatie ook benoemen;
• Ombuigingen 1.0 gaat over financiële maatregelen en 2.0 gaat over invloed op cliënt/inwoner;
• Collectief: gezamenlijke lobby, samen met brancheorganisaties: wel rekening houden met
verschillende onderwerpen en perspectieven i.r.t. kunnen harmoniseren. VNG heeft hierin ook een
rol;
• Framing: noem algemene voorzieningen niet gratis;
• Raadsbesluiten over ombuigingen clusteren en rondsturen.
3. Stand van zaken evaluatie bestuurlijk aanbesteden
•
•
•

Ede hanteert als inkoopmethodoiek een open house toelatingsprocedure: bestuurlijk aanbesteden
Ervaringen inkoopronde 2019
Inkoopmethodiek Wmo-dienstverlening wordt geëvalueerd
Sluit de methodiek nog aan bij de uitgangspunten van de gemeente?
Bekostigingsmethodieken in het sociaal domein worden in ruime zin geëvalueerd
Eventuele wijzigingen in inkoopmethodiek m.i.v. 2021 of later

Voordelen bestuurlijk aanbesteden
• Keuzevrijheid voor inwoners/cliënten;
• Voortdurende marktwerking;
• Flexibiliteit m.b.t. tussentijdse wijzigingen in overeenkomsten;
• Ruimte voor dialoog tussen gemeente en aanbieders;
• Behoud lokale infrastructuur en diversiteit in het zorgaanbod.
Nadelen bestuurlijk aanbesteden
• Dwingend kader voor contractering (afwijken van gestelde eisen niet toegestaan);
• Meer aanbod kan leiden tot een toename in de vraag;
• Tijdrovend contractmanagement;
• Weinig sturingsmogelijkheden;
• Bekostiging middels PxQ = prikkel tot maximaliseren volume/niet afschalen;
• Geen omzetgarantie: geen/minder innovatieprikkels.
n.a.v. FOT:
• Aanbieders tijdig bij de evaluatie betrekken;
• Ontschot samenwerken wordt als uitgangspunt genomen;
• Bij voordelen: continuïteit behouden voor inwoners en als aanbieder kun je investeren (in
bijvoorbeeld gebouwen) omdat je een partner bent (voor langere periode);
• Bij nadelen: kwaliteitseisen bieden niet per se garantie voor goede kwaliteit (zie eerder discussie
kwaliteit);
4. Stand van zaken ondersteuningsarrangement Ketenzorg Dementie
Toelichting door Opella:
• Er is een planning gemaakt voor de evaluatie van het arrangement dat plaatsvindt in 2019 en voor
de verdere doorontwikkeling (inkoopkader). Deze planning wordt met het FOT gedeeld.
• De concept-evaluatie zal in het volgende FOT besproken worden.
• Positieve energie vanuit stuurgroep. Er is een meerjarenplan en een werkplan.

5. Veilige publieke dienstverlening
Toelichting door P&O adviseur gemeente Ede:
Gemeenten voeren beleid om integere en veilige dienstverlening te waarborgen. Daarin maken zij afspraken
over de kwaliteit van de dienstverlening en de bejegening van de burger en door de burger. In het beleid is
ook bepaald hoe medewerkers dienen te handelen om normoverschrijdend gedrag door burgers te
voorkomen, en hoe zij adequaat kunnen reageren als ongewenst gedrag zich toch voordoet. Gemeenten
werken in hun taakuitvoering op verschillende manieren samen met derden. Dat kunnen ingehuurde
krachten en vrijwilligers zijn, maar ook organisaties waaraan delen van de dienstverlening vrijwel geheel
worden uitbesteed. Met name in het sociaal domein komen zeer uiteenlopende samenwerkingsverbanden
voor. Als derden betrokken worden bij de dienstverlening, dan draagt de gemeente (als opdrachtgever)
verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en daarmee voor (het beheersen van) risico’s die zij lopen. Om die
reden moeten in het beleid ook voor derden afspraken gemaakt worden over de wijze waarop hun veiligheid
gewaarborgd wordt. Daarnaast heeft de gemeente er belang bij dat medewerkers van organisaties waarmee
zij samenwerkt de burger op eenzelfde wijze bejegenen als medewerkers van de gemeente. Uiteraard om
kwaliteitsredenen, maar ook om aan de burger duidelijkheid te verschaffen welk gedrag al dan niet passend
is bij het contact met de gemeente of bij het gebruik van de gemeentelijke dienstverlening.
n.a.v. FOT:
• Veilige publieke dienstverlening is een vervolg op het programma Veilige Publieke Taak van het Rijk;
• Agressie in het publieke domein neemt toe, 350.000 agressie incidenten alleen al bij gemeenten per
jaar;
• We moeten als werkgever / opdrachtgever iets doen, zodat medewerkers veilig hun werk kunnen
doen (vb. vaardigheidstrainingen m.b.t. het omgaan met agressieve burgers);
• Agressie hoort niet bij hulpverlening;
• Het gaat over houding en gedrag, over zorg en veiligheid en over handelen vanuit het
veiligheidsperspectief;
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid: en dus gezamenlijk gesprek voeren over normen / dilemma’s /
regievoering / werkafspraken i.p.v. enkel controleren op aanwezigheid van bijvoorbeeld
agressieprotocollen;
• De gemeente stuurt een informatiedocument rond waarin de gemeentelijke norm m.b.t. agressie
door burgers staat toegelicht;
• Bij vragen kan contact worden opgenomen met P&O adviseur Arnold van der Ploeg, via:
arnold.van.der.ploeg@ede.nl.

6. Rondvraag
Mogelijke agendapunten voor volgende FOT(‘s):
• Ontwikkelagenda i.r.t. ombuigingen;
• Kwaliteit i.r.t. outcome;
• Stand van zaken en ambities m.b.t. het realiseren van extramurale wooninitiatieven;
• Evaluatie bestuurlijk aanbesteden en contractering;
• Stand van zaken voortgangsgesprekken aanbieders;
• Conceptevaluatie ketenzorg dementie;
• Evaluatie (b)aanzet;
• Stand van zaken pilot Thuis Geven (project van Opella, in samenspraak met gemeente Ede en
Menzis).
Actielijst
Delen evaluatie thuisondersteuning (bijlage 1)
Delen raadsbesluiten over ombuigingen (volgt t.z.t.)
Delen documenten lobby abonnementstarief (bijlage 2)
Delen planning evaluatie en doorontwikkeling Ondersteuningsarrangement Ketenzorg Dementie
(bijlage 3).
Delen informatie veilige publieke dienstverlening (bijlage 4).
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Evaluatie thuisondersteuning 2017-2018

1. Inleiding
In 2017 is nieuw beleid inzake thuisondersteuning (hulp bij het huishouden) ingevoerd. Zie bijlage 1 voor meer
informatie hierover. Via deze memo wordt u nader geïnformeerd over hoe de thuisondersteuning binnen Ede
vanaf 01-01-2017 loopt. En hoe tegen de verschillende producten wordt aangekeken. We borduren daarbij
voort op de tussenevaluatie die in het voorjaar van 2018 is verschenen.
Wat is thuisondersteuning?
Thuisondersteuning betreft praktische hulp in de thuissituatie. Het omvat drie onderdelen:
a. huishoudelijke werkzaamheden;
b. het signaleren van ontwikkelingen bij de cliënt op het gebied van zelfredzaamheid en participatie en het
opvolgen van deze signalen;
c. het uitvoeren van preventieve interventies, zoals het verwijzen van cliënten naar praktische
thuisondersteuning (organisaties die kleine klussen in en rondom het huis uitvoeren) en
ontmoetingsmogelijkheden.
Het doel van thuisondersteuning is een schoon en leefbaar huis (borging basishygiëne en het voorkomen van
vervuiling): het kunnen wonen in een schone woon- en leefomgeving. De gezondheid en het maatschappelijk
welzijn van de cliënt en direct naasten staan daarbij op de voorgrond (tevredenheid cliënt). Hieronder valt ook
het tijdig signaleren en doorleiden van signalen die duiden op bijvoorbeeld eenzaamheid, dementie of
depressie van de cliënt.
Thuisondersteuning kent in Ede de volgende verschijningsvormen: via een algemene en een
maatwerkvoorziening. De doelstelling, het resultaat en de basiswerkzaamheden zijn in beide vormen
dezelfde; alleen de doelgroep, de wijze waarop het aantal uren ondersteuning wordt bepaald en de juridische
grondslag verschillen.
1. Algemene voorziening voor cliënten: tot de doelgroep van de algemene voorziening behoren cliënten die
aantoonbaar zelf de regie voeren over hun huishouden. Deze inwoners hebben een (tijdelijke)
lichamelijke of somatische beperking. De cliënt kan maximaal drie uur per week thuisondersteuning bij de
aanbieder inkopen. De gemeente financiert mee in deze voorziening.
De toegang tot de algemene voorziening loopt rechtstreeks via de gecontracteerde aanbieders. De
aanbieder toetst (de ‘lichte toets’) of de cliënt in aanmerking komt voor een algemene voorziening, of dat
de betreffende cliënt mogelijk een maatwerkvoorziening nodig heeft (in deze situatie wordt de cliënt
doorgestuurd naar de gemeente).
2. Algemene voorziening voor mantelzorgers1: zwaarbelaste mantelzorgers die behoefte hebben aan
ondersteuning in hun eigen huishouden komen voor een jaar (met maximaal een halfjaar verlenging) in
1

De nota mantelzorgbeleid 2016-2020 beschrijft dat mantelzorgers moeten kunnen zorgen op eigen wijze. Op een wijze
die past bij hun eigen leven. Een goede ondersteuning van mantelzorgers is daarbij van belang. De gemeente heeft
daarin tevens een (wettelijke) verantwoordelijkheid, vastgelegd in de Wmo. Uit de Sociale monitor Ede (voorjaar 2017)
komt naar voren dat het aantal mantelzorgers licht groeit. Ongeveer één op de vijf inwoners verleent minimaal een keer
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aanmerking voor 2 uur thuisondersteuning mantelzorg per week. Deze hulp is bedoeld voor het eigen
huishouden van de mantelzorger. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor mantelzorgers. De toegang is
geregeld via een persoonlijk gesprek met een sociaal werker van Malkander.
3. Maatwerkvoorziening: deze wordt ingezet als de algemene voorziening voor cliënten niet passend is.
Tijdens een maatwerkgesprek wordt de ondersteuningsvraag van de inwoner vastgesteld en de omvang
van het aantal in te zetten uren bepaald. De doelgroep omvat cliënten die niet in staat zijn regie over hun
eigen huishouden te voeren. Het gaat hier om cliënten met dementie, een verstandelijke beperking en/of
psychiatrische problematiek. Of het betreft cliënten die wel regie over hun huishouden kunnen voeren,
maar ook al gebruik maken van andere maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Een derde
groep cliënten heeft meer dan 3 uur ondersteuning nodig. Toegang loopt via een indicatie van de
gemeente.
Er zijn 2 folders verschenen over thuisondersteuning. Eén over de maatwerkvoorziening en één over de
algemene voorziening. Deze folders zijn breed verspreid en worden tijdig beschikbaar gesteld aan cliënten.
De inkoop van thuisondersteuning vindt plaats vanuit bestuurlijk aanbesteden: via een open dialoog en cocreatie tussen gemeente en aanbieders. Per 01-01- 2017 is de markt voor thuisondersteuning ook
opengesteld voor nieuwe aanbieders. Het opnemen van het product thuisondersteuning in de open
inkoopsystematiek van bestuurlijk aanbesteden heeft ertoe geleid dat er in 2018 sprake is van 7
gecontracteerde aanbieders. Van deze 7 aanbieders waren er 6 reeds bekend als aanbieder in Ede in de
periode voor 2017. Eén van de twee nieuwe aanbieders richt zich specifiek op het bedienen van inwoners met
een niet-westerse achtergrond2.
Het tarief voor het product thuisondersteuning bedroeg in 2017 € 24,60. Voor het vaststellen van dit tarief is
uitgegaan van de code verantwoord marktgedrag, inclusief een indexering voor 2017 van 2,57%. Daarbij is
uitgegaan van een risico-opslag van 1,5%. Het tarief 2018 is in het kader van de jaarlijkse indexatie
opgehoogd naar € 25,203.

2. Evaluatie
Aantal cliënten dat van thuisondersteuning gebruik heeft gemaakt (incl. zorgkosten)
Algemene voorziening (cliënten)
In 2018 (peildatum 30 november 2018) maken tot nu toe 234 cliënten gebruik van de algemene
voorziening thuisondersteuning. Dit aantal cliënten zal tot en met 31 december nog iets toenemen.
Er is sprake van een stijging (van 199 cliënten) t.o.v. 2017.. In de raming destijds is rekening gehouden
met uiteindelijk 300 cliënten die jaarlijks van de algemene voorziening gebruik zouden maken (200
bestaande cliënten en de instroom van 100 nieuwe cliënten).
Het betreft in de praktijk veelal nieuwe cliënten (ruim 60%). Bijna 25% van de cliënten heeft een overstap
gemaakt van de maatwerkvoorziening naar de algemene voorziening. Een kleine 10% heeft de overstap
gemaakt vanuit thuisondersteuning mantelzorgers.
Het gemiddeld aantal uren per week bedraagt in 2018 2,2 uren.
De uitgaven voor de algemene voorziening (exclusief inkomsten vanuit de kortingsregeling) bedroegen
voor 2017 k€ 105. Voor 2018 verwachten we een bedrag van k€ 340.
Algemene voorziening (mantelzorgers)
In 2018 (peildatum 30 november 2018) maken 471 mantelzorgers gebruik van thuisondersteuning. Dit
aantal zal tot en met 31 december nog iets toenemen.
per week mantelzorg. Ook landelijk is deze stijging te zien. Daarnaast wordt het werk voor mantelzorgers steeds
zwaarder. 12% van de mantelzorgers voelt zich (tamelijk) zwaar belast. In het mantelzorgbeleid is tevens de ambitie
opgenomen om te onderzoeken of de regeling thuisondersteuning mantelzorg structureel beschikbaar kan blijven voor
mantelzorgers, al dan niet als algemene voorziening.
2 In het kader van de inkoop Wmo zijn in 2019 3 nieuwe aanbieders toegetreden voor het product thuisondersteuning.
3 In 2017 heeft het ministerie van VWS de AMvB reële kostprijs vastgesteld. Voor de gemeente Ede is het betalen van
reële tarieven altijd het uitgangspunt geweest. Voor 2019 is het tarief thuisondersteuning opnieuw berekend en bedraagt
dan € 27,60.
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Verwacht mag worden dat het aantal cliënten eind 2018 vergelijkbaar zal zijn met het totaal aantal
cliënten over 2017 (478). We denken dat hiermee de top bereikt is. Indien voor een mantelzorger na 1½
jaar nog thuisondersteuning nodig is, zal dat via de maatwerkvoorziening gerealiseerd worden.
De uitgaven voor de ondersteuning mantelzorgers bedroegen voor 2017 k€ 618 Voor 2018 verwachten
we een bedrag van ca. k€ 560.
Maatwerkvoorziening
In 2018 (peildatum 30 november 2018) maken 2419 cliënten gebruik van de maatwerkvoorziening
thuisondersteuning. Dit aantal cliënten zal tot en met 31 december nog iets toenemen.
Verwacht mag worden dat het aantal cliënten eind 2018 vergelijkbaar zal zijn met het totaal aantal
cliënten over 2017.
46% van de huidige cliënten heeft al thuisondersteuning vanaf 2013. Dat is een relatief hoog percentage,
maar gezien het feit dat relatief veel ouderen thuisondersteuning ontvangen is dit ook logisch. De kans is
klein dat ouderen na verloop van tijd geen indicatie voor thuisondersteuning nodig hebben. Ca. 70% van
alle cliënten die in 2018 thuisondersteuning ontvangen is ouder dan 68 jaar.
De gemiddelde duur van de indicatie bedraagt 2,7 uur per week. Dit aantal is over de afgelopen jaren
redelijk constant gebleven.
De uitgaven voor de maatwerkvoorziening (exclusief inkomsten vanuit de eigen bijdragen) bedroegen
voor 2017 k€ 5.826. Voor 2018 verwachten we een bedrag van k€ 5.910.
Samenvattende tabel
2015
cliënten
Algemene
voorziening
cliënten
Algemene
voorziening
mantelzorgers
Maatwerkvoorziening
Totaal

2016
cliënten

k€

2017
k€

cliënten
119

k€
105

2018
cliënten
234

(30-11)
k€
340

105

79

307

364

478

618

471

560

2681

6119

2510

5598

2459

5826

2419

5910

2786

6198

2817

5962

3056

6549

3124

6810

Ervaringen aanbieders
Algemene voorziening cliënten
- De lichte toets door de aanbieders verloopt in de praktijk goed.
- De algemene voorziening vraagt van de aanbieder om goed door te vragen. Mede omdat de mensen
niet altijd volledig zijn geïnformeerd en/of de informatie helemaal goed hebben begrepen (onder
andere of men al wel/niet een CAK bijdrage betaalt). In de praktijk verloopt dit goed.
Het eerste bezoek van de medewerker thuisondersteuning bij een cliënt wordt in de praktijk vaak nog
gebruikt om extra vragen te stellen.
- In een aantal gevallen is ‘de grens’ in het kader van de lichte toets lastig vast te stellen.
- Als tijdens het gesprek feitelijk sprake is van een maatwerkindicatie (in plaats van een algemene
voorziening) wordt deze aanvraag door de aanbieder al voorbereid en naar de gemeente opgestuurd.
De cliënt hoeft dan geen verdere actie te ondernemen.
- Wanneer een consulent constateert dat een algemene voorziening passend is dan wordt deze gelijk
ingezet, zonder terugverwijzing naar de aanbieder. Wanneer een klant zich meldt bij het KCC en er
geconstateerd wordt dat er sprake is van een algemene voorziening, wordt de cliënt doorverwezen
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naar de aanbieder van keuze. In de praktijk kan er dan al een soort lichte toets zijn afgenomen, welke
dan door de aanbieder wordt herhaald.
Per aanbieder zijn afspraken gemaakt hoe eventuele signalen door te geven.
De daadwerkelijk indicatie vanuit de gemeente komt in de praktijk later; de thuisondersteuning is dan
al ingezet. Dat gebeurt vanuit vertrouwen.

Algemene voorziening mantelzorgers
- Uit ervaringen en reacties van mantelzorgers (via Malkander) blijkt dat mantelzorgers positief zijn over
deze ondersteuningsvorm om mantelzorgers te ontlasten (naast allerlei andere vormen van
mantelzorgondersteuning, zoals informatie & advies, respijtzorg en de mantelzorgwaardering). Ze
ervaren daarbij de regeling zoals hij bedoeld was: verlichtend en ondersteunend. En in een aantal
gevallen essentieel om niet ‘om te vallen’.
- Omdat er steeds meer complexe en intensieve mantelzorgsituaties zijn die ook na een jaar nog
behoefte hebben aan ondersteuning neemt het aantal verlengingen toe. De oorzaak om verlenging
aan te vragen ligt meestal aan de chronische zorgsituatie, waarin geen verbetering te verwachten is.
De zorgsituatie wordt eerder zwaarder dan minder zwaar, ondanks extra inzet van zorg en eigen
netwerk.
- Thuisondersteuning mantelzorg is bedoeld als tijdelijke interventie (anders dan bij de algemene en
maatwerkvoorziening), waarbij gedurende de periode dat de thuisondersteuning wordt geboden, naar
een structurele oplossing wordt gezocht. In de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van het aantal
afgegeven indicaties met een halfjaar wordt verlengd. Redenen hiervoor:
o de meeste mantelzorgers die om ondersteuning vragen, hebben zelf al een flinke zoektocht
achter de rug. Met daarbij (tijdelijke) hulp van familie, vrienden, huisarts en soms verschillende
zorgverleners. Rust en stabiliteit in de situatie zijn dan belangrijk;
o het begeleiden van mantelzorgers gedurende de inzet van de thuisondersteuning om te komen tot
een structurele ondersteuningsoplossing, vraagt meer aandacht en inzet. Hier worden nadere
afspraken over gemaakt met Malkander.
Kortingsregeling algemene voorziening cliënten
Nadat een cliënt is toegelaten voor de algemeen voorziening, krijgt de cliënt van de gemeente een brief
met informatie over de algemene voorziening en een aanvraagformulier voor de zogenaamde
kortingsregeling. De cliënt kan een korting krijgen op de algemene voorziening op basis van een aantal
criteria zoals hoogte salaris en wel/geen AOW.
De uitvoering van de kortingsregeling door de gemeente is in de praktijk een intensief traject. De
voorbereidingen voor deze uitvoeringsregeling hebben in 2016/2017 ruim 400 uur gemeentelijk inzet
gekost (verdeeld over een groot aantal medewerkers). Met elke aanvraag is gemiddeld 1,5 uur gemoeid.
Hierin zit het verwerken van de indicatie, het boordelen en behandelen van de kortingsaanvraag en het
daadwerkelijk innen van de bijdrage. Behalve de uren die de gemeente kwijt is aan het behandelen van
de aanvraag zit er ook veel tijd in het maandelijks in orde maken van de facturen, die verstuurd moeten
worden.
In de praktijk loopt de gemeente tegen de volgende knelpunten aan:
- Ondoorzichtige regeling voor cliënten;
- Late facturering van aanbieders, waardoor de cliënt een factuur met een eigen bijdrage ontvangt over
een periode van meerdere maanden in plaats van één maand. Dat kan financiële consequenties voor
de cliënt hebben;
- De algemene voorziening blijkt soms achteraf duurder voor de cliënt dan voorzien. Het komt voor dat
toekenningen worden teruggedraaid, wat administratieve rompslomp met zich meebrengt bij zowel de
gemeente als de aanbieder;
- De aanbieder moet crediteren indien de regeling wordt teruggedraaid. Dit is zowel voor de gemeente
als de aanbieder een extra belasting;
- Veel telefoonverkeer met cliënten i.v.m. onbekendheid met de regeling;
- Cliënten zijn gewend aan automatische incasso, deze mogelijkheid kan de gemeente niet bieden;
- Het CAK incasseert de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen achteraf. Als de cliënt ook gebruik
maakt van een (andere) Wmo-maatwerkvoorziening kan dit cliënten het gevoel geven dat ze zowel
aan het CAK als de gemeente moeten betalen.
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Naam thuisondersteuning
Uit de tussenevaluatie komt naar voren dat het begrip thuisondersteuning onvoldoende leeft bij
cliënten/inwoners. Men heeft het in de praktijk veelal over ‘Hulp bij het huishouden’.
Daarnaast zijn er enkele (landelijke) ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de (toekomst van de)
voorziening thuisondersteuning, zoals de invoering van het abonnementstarief en rechterlijke uitspraken van
de Centrale Raad van Beroep. Zie voor een nadere uitwerking daarvan bijlage 2.
Van belang daarbij is de uitspraak van de CRvB d.d. 10 december 2018 over de normtijden voor
thuisondersteuning (zie blz. 10). We zullen de komende periode nader onderzoeken wat hiervan de
consequenties zijn voor de gemeente Ede.

3. Conclusies
Na een voorzichtige start is het aantal cliënten dat in 2018 gebruik maakt van de algemene voorziening
langzaam toegenomen. Er is nog wel een behoorlijk verschil met het aantal cliënten (300) waarvan
destijds uit is gegaan.
In de praktijk betreft het voor een groot gedeelte nieuwe cliënten (60%). In de raming is uitgegaan van
33% nieuwe cliënten. Er is derhalve sprake van aanzienlijke verschillen tussen de huidige situatie en de
raming destijds.
De vraag in hoeverre de huidige situatie bijdraagt aan de doelen die zijn gesteld toen de algemene
voorziening is ingesteld, is lastig te beantwoorden.
Een belangrijke reden om de algemene voorziening in het leven te roepen was een betere
toegankelijkheid van thuisondersteuning voor een breed publiek. Het aantal cliënten dat echter gebruik
heeft gemaakt van de algemene voorziening is achtergebleven bij de raming.
Cliënten en aanbieders blikken wel positief terug op de algemene voorziening.
Een periode van 2 jaar is wellicht te kort om hierover al een definitief oordeel te vellen.
Het aantal cliënten dat de afgelopen periode jaarlijks gebruik heeft gemaakt van de maatwerkvoorziening
thuisondersteuning is redelijk constant gebleven. Dit bedraagt ca. 2500 cliënten op jaarbasis. 70% betreft
cliënten van 68 jaar en ouder.
De indicatieduur voor de algemene voorziening (2,2 uren) en de maatwerkvoorziening (2,7 uren) is de
laatste jaren constant gebleven.
De thuisondersteuning mantelzorgers is de afgelopen jaren fors toegenomen. We verwachten vanaf 2019
een afvlakking van de groei van het aantal mantelzorgers dat hiervan gebruik gaat maken.
Het totaal aantal cliënten/mantelzorgers is de afgelopen 4 jaar met ca. 15% toegenomen. Bij ongewijzigd
beleid verwachten we geen verdere toename. De praktijk zal naar verwachting anders zijn: zie bijlage 2
over de mogelijke consequenties (waaronder een aanzuigende werking) van de (landelijke) invoering van
het abonnementstarief Wmo per 2019.
T.o.v. 2017 zijn in 2018 de kosten thuisondersteuning met bijna 4% gestegen (tot € 6.810.000). Dat past
(ruim) binnen de indexering/hogere tarieven en gevolgen van de vergrijzing. Voor 2019 verwachten we
dat de kosten - los van de tariefswijziging en de mogelijke consequenties van de aanzuigende werking
van het abonnementstarief Wmo - min of meer gelijk zullen blijven.

4. Aanbevelingen
We beschouwen 2019 als een overgangsjaar. Redenen daarvoor:
er is nog onvoldoende zicht op de meerwaarde van de algemene voorziening;
de huidige financiële situatie vraagt mogelijk nog ingrijpende wijzigingen, de discussie daarover wordt de
komende periode gevoerd;
de nu nog onduidelijke consequenties van bepaalde ontwikkelingen, zoals de uitspraak van de CRvB op
10 december a.s. (zie bijlage 2) en de invoering van het abonnementstarief Wmo per 01-01-2019.
Hieronder volgen enkele aanbevelingen (en actiepunten), die passen binnen de bestaande beleidskaders.
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Continueren algemene voorziening (2019 als overgangsjaar)
De ervaringen m.b.t. de algemene voorziening zijn positief (zowel bij de cliënten die daarvan gebruik
maken, als ook bij de aanbieders). Aan de andere kant wordt verwacht dat cliënten in het kader van de
invoering van het nieuwe abonnementstarief Wmo zullen overstappen naar de maatwerkvoorziening. En
mogelijk zal het abonnementstarief Wmo vanaf 2020 weer van toepassing zijn op de algemene
voorziening. Gezien deze dynamiek wordt voorgesteld de algemene voorziening voor 2019 te
continueren, los van het feit dat een verschuiving van de algemene voorziening naar de
maatwerkvoorziening wordt verwacht.
We monitoren in 2019 welke effecten er optreden. Op basis daarvan zal eind 2019 door college en raad
besluitvorming plaatsvinden over het voorbestaan van de algemene voorziening per 2020.
Kortingsregeling algemene voorziening
In het verlengde van de vorige aanbeveling wordt de kortingsregeling voor de algemene voorziening voor
2019 gecontinueerd. Ondanks de bezwaren die kleven aan de uitvoering van de kortingsregeling (zie
hoofdstuk 3).
Onderzoek naar mogelijkheden algemeen gebruikelijke voorziening 4
Mede ingegeven door de overschrijdingen m.b.t. de Wmo onderzoeken we de (juridische) mogelijkheden
om thuisondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening te bestempelen. Vervolgens formuleren we
beleid om dit voor bepaalde inkomensgroepen te compenseren (vergoeding cliënten met geen eigen regie
of met een laag inkomen). We stemmen dat af met regiogemeenten van FoodValley. We hebben hierover
in de eerste helft van 2019 meer duidelijkheid.
Continueren regeling thuisondersteuning mantelzorgers
Destijds is afgesproken om de regeling thuisondersteuning voor zwaarbelaste mantelzorgers met 2 jaar
(2017 en 2018) te continueren. We verlengen dit naar 2019. Hiervoor zijn al financiële middelen
gereserveerd. Dit past binnen de ambities zoals vastgesteld in de nota mantelzorgbeleid.
Thuisondersteuning mantelzorgers is één van de vormen van mantelzorgondersteuning die geboden kan
worden.
Met Malkander worden afspraken gemaakt om meer actieve regie te voeren op het zoeken naar
structurele ondersteuning van mantelzorgers in het brede palet aan beschikbare
mantelzorgerondersteuning. Daarbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de sociale kaart
(https://socialekaart.ede.nl/ en https://www.voorelkaarinede.nl/). Onderdeel daarvan is ondermeer het
zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking met Tot Uw Dienst5.
Overgang zwaarbelaste mantelzorgers naar maatwerkvoorziening
Wanneer tijdens de verlengde periode van thuisondersteuning voor mantelzorgers (1 jaar met verlenging
van een half jaar) blijkt dat de mantelzorgsituatie dusdanig overbelast is en er geen andere ondersteuning
mogelijk is om de mantelzorgsituatie te ontlasten, is het mogelijk om via de Wmo een
maatwerkvoorziening thuisondersteuning aan te vragen. Om de zorg te continueren is het van belang dat
deze aanvraag 2 maanden voor de einddatum bij de Wmo wordt ingediend.
Een eventuele overgang moet zo soepel mogelijk zijn, liefst met voortgang van de reeds vertrouwde
thuisondersteuning. Een indicatie maatwerkvoorziening zal steeds voor de periode van 1 jaar zijn,
4

Een algemeen gebruikelijke voorziening (zie artikel 7 van de beleidsregel Wmo en Jeugdhulp) is een voorziening die in
principe voor iedereen beschikbaar is, of men nu wel of geen beperking heeft. Wat in een concrete situatie algemeen
gebruikelijk is, hangt vaak af van de geldende maatschappelijke normen op het moment van de aanvraag.
Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorziening die voldoet aan de volgende criteria:
Het is niet speciaal bedoeld voor personen met een beperking;
Het is gewoon verkrijgbaar (bijvoorbeeld in winkels);
Het kan voor een persoon zonder beperkingen in een financieel vergelijkbare positie worden gerekend tot het normale
aanschaffingspatroon.
5 Tot Uw Dienst biedt praktische klussen, diensten en huishoudelijke ondersteuning en hulp aan voor inwoners van de
gemeente Ede. Het gaat om niet-specialistische klussen en dienstverlening. Deze klussen worden uitgevoerd door
mensen uit verschillende doelgroepen in het kader van vrijwilligerswerk, re-integratie en/ of participatie. Deze klussen en
diensten worden aangeboden voor inwoners in Ede die moeten rondkomen van een minimum inkomen.
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uitzonderingen daargelaten.
Breedte product ondersteuning
De aanbieders hebben behoefte aan een concreet kader welke activiteiten feitelijk onder
thuisondersteuning vallen. We pakken dit in het eerste kwartaal van 2019 met de aanbieders op.
Voor activiteiten die niet direct onder thuisondersteuning vallen wordt naar alternatieve mogelijkheden
gezocht. We gaan in dat kader de afspraken met Malkander en Tot Uw Dienst aanscherpen.
Relatie met begeleiding
Er is de afgelopen periode weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afschaling van lichte
vormen van begeleiding naar thuisondersteuning te realiseren We komen in de eerste helft van 2019 met
een voorstel hiertoe naar de raad.
Indicaties/maatwerkgesprekken
Hoewel wij binnen de Wmo in principe niet met leeftijdscriteria werken willen we m.b.t. thuisondersteuning
voor cliënten van 80 jaar en ouder toch een uitzondering maken, te weten:
- elke indicatie heeft een loopduur van (minimaal) 5 jaar;
- de verlenging van de indicatie gebeurt administratief of telefonisch (geen maatwerkgesprek). De
Wmo-consulent maakt daarbij zelf een keuze hoe de verlenging plaatsvindt.
Handhaven naam thuisondersteuning
Hoewel de naam thuisondersteuning bij inwoners verwarring kan oproepen, blijven we voor 2019 deze
naam toch gebruiken. We willen daarin niet steeds wijzigingen aanbrengen. Wel zal bij communicatie
naar inwoners toe (bijvoorbeeld op de website) daar waar mogelijk ook de term hulp bij het huishouden
genoemd worden.
Tevens zullen we begin 2019 met het lezerspanel afstemmen in hoeverre de naam thuisondersteuning
mogelijk vanaf 2020 aanpassing behoeft.
Voldoende personeel
Dit ligt grotendeels buiten de mogelijkheden van zowel gemeente en aanbieders. We hebben afgesproken
elkaar steeds goed op de hoogte te houden van de stand van zaken. Indien er sprake is van (tijdelijke)
personeelskrapte en dit consequenties kan hebben voor de ondersteuning van een aantal cliënten zal
daarover vooraf afstemming met de desbetreffende cliënt plaatsvinden.
Maaltijdvoorziening
Hoewel dit niet uit de evaluatie naar voren is gekomen, weten we dat er in de praktijk knelpunten zijn met
de maaltijdvoorziening. Sommige kwetsbare ouderen, die nog thuis wonen, zijn niet meer in staat om in
hun eigen maaltijd te voorzien. Ze hebben hulp van een professional nodig bij het maken of toedienen van
hun maaltijd, of toezien dat het eten goed gaat. Wanneer er geen sprake is van een Wlz-indicatie, noch
de maaltijdvoorziening nodig is vanuit medische redenen, is de gemeente hiervoor verantwoordelijk vanuit
de Wmo. In de praktijk is dit onvoldoende efficiënt geregeld, mede door de schotten tussen de domeinen
Wmo-Zvw-Wlz.
Begin 2019 organiseren wij met aanbieders en Menzis hierover een werkconferentie om tot praktische
afspraken te komen.

5. Vervolg op de korte termijn
Begin december werd definitief duidelijk dat het abonnementstarief Wmo in 2019 wordt ingevoerd.
Zoals in de memo al is aangegeven willen wij de algemene voorziening in 2019 handhaven. Wij beschouwen
daarbij de algemene voorziening voorliggend voor mensen met een lichamelijke beperking die (nog) eigen
regie hebben. Deze lijn wordt in 2019 dus doorgezet. Wmo-consulenten zijn daarvan op de hoogte.
Om - vanuit financiële overwegingen - een verschuiving van de algemene voorziening naar de
maatwerkvoorziening zoveel mogelijk te voorkomen, komen wij in de loop van januari 2019 met een voorstel
hoe hiermee om te gaan. Daarbij kijken we hoe we gebruik kunnen maken van de uitgangspunten van het
huidige abonnementstarief. Dit voorstel zal ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
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Bijlage 1
Veranderingen thuisondersteuning per 01-01-2017
Wat zijn de belangrijkste beleidswijzigingen en uitgangspunten van huishoudelijke ondersteuning/
thuisondersteuning per 01-01-2017 (zie het raadsvoorstel uit 2016 inzake de toekomst huishoudelijke
ondersteuning, zaaknummer 52418):
1. Het verbreden van de huishoudelijke ondersteuning naar thuisondersteuning door:
het aanbieden van een basistakenpakket thuisondersteuning, inclusief signalering
het verbinden van thuisondersteuning met het welzijnsveld
het aanbieden van nieuwe vormen van lichte begeleiding en integrale arrangementen.
2. Het realiseren van een algemene voorziening thuisondersteuning, met maximaal 3 uur ondersteuning.
3. Het behouden van de maatwerkvoorziening thuisondersteuning voor kwetsbare inwoners, waarvoor een
algemene voorziening niet passend is.
4. Het continueren van de huishoudelijke ondersteuning/thuisondersteuning voor zwaarbelaste
mantelzorgers met minimaal 2 jaar (dus tot in ieder geval 01-01-2019).
Destijds zijn voor het nieuwe beleid de volgende argumenten gehanteerd
1.1. Verbreden van de huishoudelijke ondersteuning naar thuisondersteuning vergroot welzijn cliënt,
vraaggericht werken en draagt bij aan langer thuis wonen en stimuleert werkgelegenheid.
1.2 Signalering door thuiszorgmedewerker heeft preventieve functie.
1.3 Vanuit de kantelingsgedachte verbinden we huishoudelijke ondersteuning met welzijn voor praktische
thuisondersteuning en gezelschap.
1.4. Door het aanbieden van nieuwe vormen van begeleiding en integrale arrangementen is het ook
mogelijk voor kwetsbare cliënten om langer thuis te blijven wonen.
2.1. De Wmo 2015 maakt het mogelijk een algemene voorziening te realiseren.
2.2. Een algemene voorziening thuisondersteuning heeft meerwaarde en past binnen het gemeentelijk
beleid.
2.3. Doelgroep algemene voorziening thuisondersteuning voert regie over zijn huishouden.
2.4 De Centrale raad van Beroep stelt dat een algemene voorziening financieel toegankelijk moet zijn.
3.1 De Wmo 2015 verplicht tot het aanbieden van een maatwerkvoorziening als een algemene voorziening
niet passend is.
4.1 Mantelzorgers ervaren de huidige regeling van gratis huishoudelijke hulp echt als ondersteuning.
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Bijlage 2
(Landelijke) ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de voorziening thuisondersteuning
Financiële situatie
Toen het nieuwe beleid m.b.t. thuisondersteuning werd geïntroduceerd (eind 2016) was de financiële
situatie anders. Toen was er nog een onderschrijding m.b.t. de Wmo-kosten (inclusief
thuisondersteuning). Vanaf 2017 is er sprake van een fors tekort op de Wmo. Dit is voor
thuisondersteuning nog niet van toepassing, maar we willen thuisondersteuning niet los zien van de
ambulante Wmo. Daarnaast verwachten we dat door de toenemende vergrijzing en het feit dat mensen
steeds langer thuis blijven wonen dat de kosten voor thuisondersteuning sterk zullen toenemen. Die
stijging wordt nog verstrekt door de mogelijke aanzuigende werking van het abonnementstarief Wmo (zie
hieronder).
Abonnementstarief Wmo
In het regeerakkoord 2O17 – 2021 "Vertrouwen in de toekomst” is aangegeven dat een stapeling van
eigen bijdragen voor mensen met een Wmo-voorziening en het verplicht eigen risico voor de
Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden tegengegaan. Het kabinet heeft hierom voor 2019 via een AMvB
een ‘abonnementstarief Wmo’ invoeren voor de eigen bijdragen. Het betreft een bedrag van € 17,50 voor
een periode van 4 weken. Dat geldt dan voor iedereen, ongeacht inkomen of eigen vermogen. Dit komt
vanaf 2019 in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Vanaf 2020 zal het nieuwe
abonnementstarief waarschijnlijk ook van toepassing zijn op de algemene voorziening.
De maatregel is niet in lijn met de uitgangspunten van de eigen verantwoordelijkheid binnen de Wmo. Het
is de vraag of mensen die in staat zijn hun hulp, ondersteuning zelf te regelen en te betalen dit van de
overheid zouden moeten krijgen. Aangezien het budget niet toeneemt, zal dit ten koste (kunnen) gaan
van cliënten die hun voorziening niet zelf kunnen regelen en betalen.
Ook lopen gemeenten financieel een groot risico. Gemeenten worden onvoldoende financieel
gecompenseerd voor tekorten die door deze regeling ontstaan (de derving van inkomsten wordt slechts
gedeeltelijk door het Rijk gecompenseerd). Daarnaast zal er naar verwachting sprake zijn van een
aanzuigende werking, vooral wat betreft het beroep op huishoudelijke hulp.
Wij verwachten dat de invoering van het abonnementstarief per 2019 zal betekenen dat de meeste
cliënten zullen overstappen van de algemene voorziening naar de maatwerkvoorziening. De eigen
bijdrage voor de maatwerkvoorziening thuisondersteuning is voor cliënten in 2019 fors lager dan de
kosten voor de algemene voorziening thuisondersteuning (inclusief de kortingsregeling).
We hebben - rekening houdend met een aantal onzekere factoren - berekend dat de invoering van het
abonnementstarief voor Ede extra kosten van € 0,6 mln. tot € 1,1 mln. met zich meebrengt.
Zitting Centrale Raad van Beroep (beroep Ede)
Op 19 januari 2017 heeft de Rechtbank Gelderland bepaald dat de toekenning van 4 uur huishoudelijke
hulp per week aan een Edese cliënt, over de periode 1 december 2015 tot en met 31 december 2016, niet
berust op objectieve criteria en deugdelijk onderzoek. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard
en bepaald dat cliënte met terugwerkende kracht onverkort recht heeft op 6 uur huishoudelijke hulp per
week.
Het college van de gemeente Ede heeft 1 maart 2017 bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) hoger
beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland omdat het zich niet kan vinden in
het oordeel van de rechtbank over het Edese beleid. Via dit beroep vraagt het college om een toetsing
van de - op dat moment geldende - Edese werkwijze. Het beroep is ingesteld omdat de toets aan
objectieve criteria, met betrekking tot hulp bij het huishouden, in de praktijk het realiseren van maatwerk
teveel in de weg staat. Het uitgangspunt van het Edese beleid is om individueel maatwerk te leveren.
Toekenningen in Ede vinden plaats op basis van een integrale uitvraag via een maatwerkbeoordeling. In
het maatwerkgesprek wordt de vraag van de burger centraal gesteld. Bij de uitwerking worden de
gekozen oplossingen gemotiveerd en onderbouwd, inclusief de bepaling van het maatwerk en de omvang
ervan.
In de afgelopen periode zijn er enkele zaken gewijzigd, zoals:
- Het huidige beleid inzake thuisondersteuning (hulp bij het huishouden) is gewijzigd. Er is - naast de
maatwerkvoorziening - een algemene voorziening thuisondersteuning gerealiseerd. Tevens is de
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onderbouwing van ‘een schoon huis’ aangepast. Via de basisuren krijgt de klant de beschikking over
105 uren ondersteuning per jaar, die naar eigen inzicht ingezet kunnen worden voor het realiseren
van het resultaat ‘schoon huis’. Dat is dus al een soort gestandaardiseerde vorm van maatwerk.
Indien meer uren nodig zijn dan zal dat als maatwerk geleverd worden, met een motivatie vanuit de
gemeente.
Een uitspraak van de rechter heeft betrekking heeft op het ‘oude beleid’ (voor 2017) en voor de
huidige situatie derhalve een beperkte meerwaarde.
Toen het college beroep aantekende was de financiële situatie anders. Op dat moment waren de
uitgaven lager dan het beschikbare budget.
Het afgelopen jaar zijn - zoals blijkt uit jurisprudentie - de uitspraken van de CRvB steeds sterker
gericht op de bescherming van de burger. Voor het feit dat gemeenten veelal onvoldoende budget
hebben is de CRvB niet gevoelig.

Het college heeft 25 september jl. derhalve besloten het beroep bij de CRvB in te trekken. Belangrijkste
reden is dat de uitspraak van de rechter nauwelijks meerwaarde heeft.
Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 10 december 2018
Aan de nieuwe normtijden voor huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 hebben de gemeenten Nijkerk en
Bodegraven-Reeuwijk een KPMG onderzoek ten grondslag gelegd. Dit is een onafhankelijk en deugdelijk
onderzoek. Deze gemeenten hebben andere beleidskeuzes gemaakt dan waarop het KPMG-onderzoek
is gebaseerd. De normtijden van deze gemeenten kunnen daarom niet worden onderbouwd met het
KPMG-onderzoek. De gemeenten mochten die normtijden dan ook niet gebruiken om het aantal uren
huishoudelijke hulp vast te stellen. De betrokken inwoners in deze zaken houden daarom recht op het
hogere aantal uren huishoudelijke hulp, dat zij ontvingen voor de aanpassing van het gemeentelijk beleid.
Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in zijn uitspraken van 10 december 2018.
Het KPMG-onderzoek wordt ook door de gemeente Ede als basis gebruikt.
Personeelskrapte bij aanbieders
Op dit moment kampen de meeste aanbieders met een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel.
Dit speelde met name de afgelopen zomer. Dat werd nog eens versterkt door het faillissement van
Vérian. In die periode werden er regelmatig - uiteraard in overleg met betrokken cliënten - afspraken
gemaakt over inzet en ondersteuning. Dat betekende in een aantal gevallen dat niet de ondersteuning
werd geleverd die overeenkomt met de indicatie. Na de zomer trok de arbeidsmarkt iets aan, maar er blijft
sprake van een wankel evenwicht.
Mediation
Per 01-09-2017 is gestart met de inrichting van externe mediation bij de thuisondersteuning (algemeen en
maatwerk). Indien bijvoorbeeld een cliënt niet tevreden is over de gekozen oplossing, kan gebruik
gemaakt worden van een mediator. De mediator is onpartijdig en neutraal. Mediator en cliënt gaan op
zoek naar een passende oplossing. Er zijn 3 mediators gecontracteerd.
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Aan de leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inleiding
Per 2019 wordt het abonnementstarief Wmo ingevoerd. Al eerder hebben wij vanuit de regio FoodValley
daarover een inhoudelijke reactie aan u gestuurd.
Om de effecten van het abonnementstarief in kaart te brengen heeft onderzoeksbureau Significant van WVS
de opdracht gekregen om de effecten van de invoering van het abonnementstarief te monitoren.
De invoering van het abonnementstarief kent voor de gemeenten een viertal effecten. Dit betreft;
1. Derving eigen bijdrage maatwerk
2. Derving eigen bijdragen algemene voorzieningen
3. Aanzuigende werking van de invoering (extra cliënten)
4. Uitvoeringskosten gemeenten
De monitoringsopzet van bureau Significant is vooral ingestoken op monitoring van de effecten voor de
aanzuigende werking (3). Ook is onderkend dat de extra uitvoeringskosten van gemeenten (4.) nog niet zijn
begrepen in de bestaande compensatie van het Rijk.
Binnen de eerste twee effecten – de derving eigen bijdragen van maatwerk en algemene voorzieningen bestaan echter ook forse financiële effecten voor gemeenten. Deze effecten zijn momenteel niet inbegrepen
in de monitoring invoering abonnementstarief.
Hieronder gaan we in op deze twee niet inbegrepen effecten.
Ad 1) Derving eigen bijdrage maatwerk - verdeelmethodiek compensatie
Het in juni herrekende effect van het CPB over 2017 gaat uit van een effect van € 95 miljoen aan derving
eigen bijdragen. In de meicirculaire 2018 is de compensatie echter verdeeld over gemeenten volgens
verdeelsleutels van de uitkeringen Wmo.
Dit is een opmerkelijke keuze.
Een betere inschatting van de effecten per gemeente is namelijk bekend bij het CAK. Uit de impactanalyse
van het CAK over 2018, blijkt landelijk sprake van een derving van € 99 miljoen aan eigen bijdragen. Iedere
gemeente kan de cijfers voor de eigen gemeente via de site van het CAK opvragen.
Bij een aantal gemeenten bestaan significante verschillen tussen het werkelijke effect dat het CAK aangeeft
en de effecten volgens de gehanteerde verdeelsleutels van de uitkeringen Wmo.
Het is hierbij mogelijk dat er verschillen per gemeente bestaan die groter zijn dan € 0,5 miljoen.
In de bijlage bij dit memo vindt u deze effecten voor de FoodValley.

Op grond van bovenstaande willen wij u vragen om bij de besluitvorming te borgen dat;
a) de werkelijke effecten volgens het CAK (bestaande impactanalyse 2018) alsnog afgezet worden
tegen de effecten volgens de verdeelsleutels Wmo en
b) deze verdeelverschillen worden betrokken bij de uitkomsten van de monitoring.

Ad 2) Derving eigen bijdrage - hoogte van de compensatie
Bij de herrekening in juni door het CPB heeft VWS een aanname gedaan voor de hoogte van het effect van
derving eigen bijdrage op algemene voorzieningen. Dit is door VWS ingeschat op € 5 miljoen.
Ingegeven door de roep om minder administratieve lasten en bureaucratie, heeft vanaf 2017 landelijk een
forse investering in algemene voorzieningen plaatsgevonden. Dit gaat vooral om huishoudelijke hulp. Op
basis van de gegevens in onze regio sluiten wij niet uit dat de landelijke derving significant (ca. 10x) hoger
uitvalt. Het effect bij gemeenten zou dan mogelijk ca. € 50 miljoen kunnen zijn.

Op grond van bovenstaande willen wij u vragen om bij de besluitvorming te borgen dat;
a) nader onderzoek wordt gedaan naar de derving eigen bijdragen op algemene voorzieningen
vanaf 2019 en
b) de uitkomsten hiervan worden betrokken bij de uitkomsten van de monitoring.

Namens het bestuurlijk overleg Wmo FoodValley

L. Hoefsloot, voorzitter

J.M. de Heer-Verweij, plv. voorzitter

Bijlage bij memo d.d. 15 januari 2019 van FoodValley aan vaste Kamercommissie VWS:
1. Verdeeleffecten FoodValley op eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen
Derving eigen bijdrage
maatwerkvoorzieningen
Barneveld
Ede
Nijkerk
Renswoude
Rhenen
Scherpenzeel
Veenendaal
Totaal FoodValley

Berekend effect
CAK (€ 99 miljoen) bij
landelijke nieuwe tarief
€
-160.000
€
-870.000
€
-185.000
€
-20.000
€
-160.000
€
-60.000
€
115.000
€
-1.340.000

Herrekend effect
CPB (€ 95 miljoen)
volgens aandeel Wmo
€
-235.000
€
-570.000
€
-195.000
€
-15.000
€
-110.000
€
-45.000
€
-345.000
€
-1.515.000

Verschil verdeeleffect

€
€
€
€
€
€
€
€

75.000
-300.000
10.000
-5.000
-50.000
-15.000
460.000
175.000

Marginaal
tarief
8%
10%
8%
8%
12,5%
8%
5%

Toelichting werkelijk effect - marginaal tarief:
De hoogte van het verdeeleffect wordt naast de verleende zorg, ook beïnvloed door de gemeente
gehanteerde marginale tarieven en inkomensgrenzen. Bij bijna alle gemeenten in onze regio zijn lagere
marginale tarieven en/of lagere inkomensgrenzen toegepast dan de landelijke maximale parameters. De
feitelijke verdeeleffecten zijn hierdoor eigenlijk nog groter, maar ook al bekostigd door de eigen middelen van
die gemeenten.
Om die reden is in dit memo ook benoemd dat (landelijk) verdeelverschillen (positief en negatief) groter dan
€ 0,5 miljoen per gemeente kunnen optreden.
De impactanalyse van het CAK 2018 geeft de werkelijke derving weer met de bestaande parameters 2018
(aantallen, marginaal tarief en inkomensgrenzen) van betrokken gemeente. De berekende derving CAK kan
hoger uitvallen, indien bijvoorbeeld in de nieuwe situatie het abonnementstarief lager of zelfs op nul wordt
gesteld.
2. Effecten FoodValley op eigen bijdragen algemene voorzieningen
Derving eigen bijdrage
algemene voorzieningen
Barneveld
Ede
Nijkerk
Renswoude
Rhenen
Scherpenzeel
Veenendaal
Totaal FoodValley

Werkelijke effect
Gemeenten
€
€
€
€
€
€
€
€

-280.000
-145.000
-15.000
-360.000
-800.000

Herrekend effect
CPB (€ 5 miljoen)
volgens aandeel Wmo
€
-10.000
€
-30.000
€
-10.000
€
€
-5.000
€
€
-20.000
€
-75.000

Verschil effect

€
€
€
€
€
€
€
€

Aantal clienten
ultimo 2018
-270.000
-115.000
10.000
-10.000
-340.000
-725.000

590
190
0
0
40
0
600
1.420

Toelichting effect eigen bijdrage algemene voorzieningen:
Hier zien we grote verschillen tussen de derving van onze regiogemeenten en het herrekende effect.
De derving van de eigen bijdrage is fors (ca. 10x) hoger dan de landelijke inschatting van het CPB/VWS.
Het is niet uitgesloten dat het landelijke effect daarmee ook ca. 10x groter uitvalt en ca. € 50 miljoen kan
bedragen. De volgende redenatie lijkt dit beeld te bevestigen.
Macro-redenatie effect derving eigen bijdrage algemene voorziening:
De landelijke opbrengst eigen bijdragen op maatwerkvoorzieningen was in 2015 € 290 miljoen.
In 2018 is de landelijke opbrengst € 196 miljoen.
Een daling van inkomsten uit eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen van ca. € 100 miljoen.
De verklaring van deze daling ligt deels in de landelijke daling (2017)van het maximale marginale tarief van
15% naar 12,5%. Dit betrof een derving van € 50 miljoen (althans, dat was de compensatie vanuit VWS)
Het nog te verklaren verschil van € 50 miljoen kent in elk geval een relatie met de verschuiving naar de
algemene voorziening..
Tenslotte bestaat er een verwachting dat cliënten mogelijk al in 2019 over willen stappen van de algemene
voorziening naar de maatwerkvoorziening, als daar een lagere eigen bijdrage geldt.
Het effect derving eigen bijdrage op algemene voorzieningen treedt dus deels al in 2019 op.
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R e a c t i e F o o d V a l l e y inzake de a b o n n e m e n t s b i j d r a g e W m o
Inleiding
In het regeerakkoord 2017-2021 "Vertrouwen in de toekomst" is een pakket aan maatregelen aangekondigd
om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Op basis
daarvan is een conceptbesluit gericht op de verlaging van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg en
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opgesteld. Dit besluit moet per 01-01-2019 in werking treden.
Hieronder volgt een gezamenlijke bestuurlijke reactie van de gemeenten van de regio Foodvalley op dit
concept-besluit. Dit betreft de gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en
Veenendaal.
Contactpersonen
Bij vragen/opmerkingen: de ambtelijke contactpersonen voor de Valleiregio over dit onderwerp zijn:
Bram Koppenaal (Ede),
bram.koppenaal@ede.nl
0318-680891,06-0409850
Zwaantje v a n ' t Veer (Rhenen)
zwaantje.van.het.veer@rhenen.nl 0317-681682. 06-40879972

We richten onze reactie op de belangrijkste wijzigingen van het concept-besluit.
1)

Het 'abonnementstarief'
voor Wmo voorzieningen
inkomen en eigen vermogen) is wat de gemeenten
proportioneel;
het zet het (lokale) beleid dat meer
kracht' (ook financieel) op losse schroeven
en zal
kosten.

van €17,50 per 4 weken
(ongeacht
in de regio Foodvalley
betreft
buiten
gebruik wil maken van 'eigen
leiden tot een toename van zorg en

Het abonnementstarief voor de W m o gaat wat ons betreft lijnrecht in tegen de visie op de Wmo waarbij
we een beroep doen op de eigen kracht van inwoners. Dit past ook niet binnen de ingezette landelijke
koers gericht op een participatiesamenleving met daarin plaats voor de eigen rol van de gemeenten.
Eigen kracht is wat ons betreft ook - tot op zekere hoogte - eigen financiële kracht. Bij enkele gemeenten
begint dit vanaf modaal, bij anderen bij 130% van het sociaal minimum. Daaronder wordt in veel
gevallen geen eigen bijdrage berekend.

Voor alle maatwerkvoorzieningen Wmo in de regio Foodvalley (en ook voor de algemene voorzieningen
die onder de W m o vallen) geldt nu al dat inwoners met een laag inkomen relatief weinig betalen. De
gemeenten in de regio Foodvalley hebben hun eigen bijdragenbeleid aangepast door te draaien aan de
parameters van het 'marginaal tarief" en/of de 'kostprijs' of geven compensatie bij 'stapeling'.
De gemeenten van de regio FoodValley krijgen dan ook weinig vragen over het lokale eigen bijdragenbeleid en wij hebben ook geen signalen dat hiermee zorg en ondersteuning aan inwoners onthouden
wordt. Mocht dit in een individueel geval wel tot een probleem leiden (bijvoorbeeld omdat zorgmijding
dreigt), dan heeft het CAK sinds begin 2018 de mogelijkheid opengesteld om op basis van een
individueel geval deze persoon vrij te stellen van de eigen bijdrage. Hier wordt door de gemeenten ook
gebruik van gemaakt.
De doelgroep die van het abonnementstarief het meest gaat profiteren zijn inwoners met een midden en
hoog inkomen, vaak zijn dit overigens ouderen. Zij maken namelijk in verhouding het meeste gebruik
van de Wmo. Naar verwachting zullen met het invoeren van het vaste abonnementstarief meer inwoners
gebruik (willen) gaan maken van Wmo voorzieningen, ook inwoners die dit nu zelf regelen. Wij maken
ons wat dit betreft de meeste zorgen over de druk die zal komen te liggen op de voorzieningen voor
huishoudelijke hulp. Anderzijds zullen in enkele gemeenten inwoners onder modaal juist meer gaan
betalen (namelijk het 'abonnementstarief'), waar zij nu juist helemaal niets betalen.
Tevens wordt er gedacht om de algemene voorzieningen, zoals deze er bijvoorbeeld zijn voor
huishoudelijke hulp of voor vormen van dagopvang onder het abonnementstarief te gaan brengen (op
zijn vroegst per 2020). Hiermee worden deze voorzieningen feitelijk weer een maatwerkvoorziening.

2)

Het a b o n n e m e n t s t a r i e f i s in strijd met d e u i t g a n g s p u n t e n v a n d e W m o 2 0 1 5 e n d a a r d o o r
e e n v o o r b e e l d v a n niet c o n s e q u e n t e w e t g e v i n g e n het b e s l u i t n e e m t e e n v o o r s c h o t op
de w e t s w i j z i g i n g w a a r d o o r de b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n ingrijpende w e t s w i j z i g i n g niet de
a a n d a c h t krijgt die het verdient.
Maatwerk is het uitgangspunt van de Wmo. Mensen met een ondersteuningsbehoefte krijgen vanuit de
gemeente wat ze nodig hebben als zij de ondersteuning niet zelf in en met hun omgeving kunnen
regelen en organiseren. De gemeente oordeelt of iemand een voorziening nodig heeft en kan niemand
afwijzen in verband met zijn financiële draagkracht. Nu is dat geregeld door het opleggen van een eigen
bijdrage op basis van inkomen en vermogen. Dat is conform het beleid van eigen kracht en maatwerk.
Het abonnementstarief zet dat onder druk. Daarmee neemt het besluit een voorschot op een
wetswijziging waardoor de besluitvorming over deze ingrijpende wijziging van de Wet W m o niet de
aandacht krijgt die het verdient.

3)

De g e m e e n t e n w o r d e n f i n a n c i e e l o n v o l d o e n d e g e c o m p e n s e e r d e n dit z a l n e g a t i e v e
effecten h e b b e n o p de t o e g a n g tot z o r g e n o n d e r s t e u n i n g .
In het voorstel wordt beoogd dat de gemeenten 50% van de meerkosten van het invoeren van het
abonnementstarief zelf moeten dragen. De gemeenten ontvangen 143 miljoen als compensatie voor een
te verwachten kostenstijging van 286 miljoen. In deze berekening is echter nog geen rekening gehouden
met de mogelijke aanzuigende werking die de maatregel heeft. Deze aanzuigende werking zal leiden tot
hogere uitvoeringskosten (meer aanvragen om ondersteuning) en hogere kosten van de zorg. De €143
miljoen is gebaseerd op de septembercirculaire.
Ook zonder een abonnementstarief en de als gevolg hiervan te verwachten volumegroei, worden
gemeenten de komende jaren al geconfronteerd met stijgende kosten voor de hulp bij het huishouden
als gevolg van de nieuwe CAO VVT. Voor deze kostenstijging worden de gemeenten evenmin in
voldoende mate gecompenseerd. De mogelijkheid voor gemeenten om de kosten beheersbaar te
houden en daarnaast de zorg te blijven bieden aan de inwoners die het nodig hebben wordt door deze
maatregel bemoeilijkt. Het kabinet legt de rekening van dit besluit grotendeels bij de gemeenten, die
daardoor voor onmogelijke keuzen komen te staan.

4)

( O n ) m o g e l i j k h e d e n bij de t o e g a n g n a a r v o o r z i e n i n g e n
De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd om inwoners toegang te bieden die Wmo
ondersteuning echt nodig hebben. Het abonnementstarief kan er toe leiden dat gemeenten,
noodzakelijkerwijs, nóg strenger gaan zijn aan de poort. Dit ondanks de verwachting dat er hiervoor
weinig mogelijkheden zijn. Het gevolg zal zijn dat zorg en ondersteuning juist niet toegankelijker wordt
voor die inwoners die de zorg en ondersteuning het meeste nodig hebben. Dit is een onwenselijke
ontwikkeling. Als de sterkste schouders niet meer de zwaarste lasten dragen, dan worden de negatieve
effecten afgewenteld op de gehele doelgroep.
De vraag is inderdaad of het wel mogelijk is om de toegang in te perken. Pogingen hiertoe kunnen leiden
tot schrijnende situaties en/of een sterke toename van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures.
Naar onze informatie is dit punt ook meermaals bij het ministerie ingebracht.
Recente ontwikkelingen hebben tevens aangetoond dat het "strenger aan de poort principe" op basis
van financiële krapte, nauwelijks standhoudt. Een voorbeeld hiervan zijn de vele beroepszaken over de
huishoudelijke hulp als gevolg van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, in gemeenten die
dit sterk hebben ingeperkt. Dit is logisch, de gemeenten hebben namelijk een zorgplicht.
Daarnaast is onze ervaring dat gemeenten juist ook de meest passende ondersteuning voor haar
inwoners willen bieden; uit overtuiging en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor inwoners die het
op eigen kracht niet (meer) redden.
Ons inziens had het kabinet - indien men de eigen bijdrage 'binnen de perken wil houden' en/of geen al
te grote verschillen tussen verschillende gemeenten wil laten ontstaan - meer gebruik kunnen maken
van de knop 'marginaal tarief,' zodat meer-inkomen en vermogen minder meetellen.

5)

Het p r o b l e e m v a n s t a p e l i n g v a n e i g e n bijdrage gaat feitelijk o v e r de w e t t e n h e e n . Het
a b o n n e m e n t s t a r i e f l o s t dit p r o b l e e m niet o p .
Met het invoeren van het abonnementstarief wordt door het Rijk een anti-stapelingsmaatregel beoogd
die binnen één wet valt. De stapeling van eigen bijdragen/zorgkosten is echter juist een probleem dat
over de diverse wetten heen gaat. De stapeling binnen de Wmo wordt daarbij nu al beperkt door de
maximale periodebijdrage. De enige stapeling van eigen bijdrage waar binnen de W m o sprake van kan
zijn, is de stapeling van bijdragen voor algemene en maatwerkvoorzieningen. Een probleem waar de
gemeenten in de regio Foodvalley die werken met een algemene voorziening zich van bewust zijn en
waarop maatregen zijn genomen in de vorm van financiële compensatie (zie hierboven).
De combinatie van de kosten voor inwoners met voorzieningen vanuit de Wmo én de Zvw wordt helaas
niet gemaakt.

De VNG en de gemeenten zijn eensgezind over het feit dat invoering van het abonnementstarief geen goede
zaak is. Zo is bijvoorbeeld een motie op het VNG-congres om met het Rijk in overleg te treden om het
abonnementstarief niet door te voeren met ruim 95 %van de stemmen aangenomen.

Op grond van het bovenstaande vragen wij de politieke partijen:
1.

Niet akkoord te gaan met dit besluit, omdat;
a. Het besluit het probleem van de stapeling niet oplost;
b. het uitgangspunt van de Wmo hiermee onderuit wordt gehaald;
c. de rekening van de invoering van het abonnementstarief grotendeels bij de gemeenten wordt
gelegd.

2.

De Minister te vragen:
a. Een wijziging van uitgangspunten van de Wet alleen per wijziging van Wet te regelen (en niet via
een AMvB).
b. Eerst nader onderzoek te doen naar de mogelijke financiële stapeling van de eigen bijdragen óver
de domeinen van de verschillende wetten (Wmo, Wlz, Zvw) heen.
c. Eerst nader onderzoek te doen naar de financiële consequenties van de voorgestelde maatregelen
voor de gemeenten (compensatie derving eigen bijdragen en aanzuigende werking) en de gevolgen
die dat heeft voor de toegang tot zorg voor alle inwoners.

Namens het bestuurlijk overleg Wmo FoodValley

J.M. de Heer-Verheij, plv. voorzitter

V

Ondersteuningsarrangement dementie Gemeente Ede
Opzet evaluatie en doorontwikkeling
Aanleiding
Het ondersteuningsarrangement dementie heeft zich de laatste jaren bewezen als een voorziening, die het
netwerk KDGV in staat stelt mensen met een vermoeden van dementie in een vroeg stadium te begeleiden en te
ondersteunen. Uit onderzoek is gebleken dat vroegsignalering van geheugenproblemen/mogelijke dementie en
vroegtijdige ondersteuning het proces van dementie kunnen vertragen. Tevens is gebleken, dat naasten van
mensen met mogelijke dementie door vroegtijdige ondersteuning het zorgen voor de naaste met dementie beter
om kunnen gaan met de ziekte en het verloop.
Gemeente Ede wil in 2019 een traject ingaan om van de tijdelijke regeling een definitieve regeling te maken,
waarbij een inkoopformat ontwikkeld zal worden.
Gemeente en het netwerk willen samen een proces doorlopen van evaluatie en doorontwikkeling op basis van de
ervaringen van de afgelopen jaren.
VOORSTEL
FASE 1 januari – maart 2019

Onderwerp
Beschrijving arrangement
Beschrijving ervaringen
Financiële verantwoording
Knelpunten
Relatie individueel en collectief
aanbod
Ontwikkelingen toekomst
CONCEPT NOTA

Opmerkingen
Korte beschrijving
Casemanagers en cliënten/naasten
Overzichten
Voorzorg en nazorg

Gereed
Maart 2019
Maart 2019
Maart 2019
Maart 2019
Maart 2019

Wetgeving, zorgvraag,
doelgroepen, personeelstekort
GEREED

Maart 2019

Opmerkingen
gemeente
gemeente
gemeente

Gereed
April 2019
April 2019
April 2019

Eind maart 2019

FASE 2 april – mei
Onderwerp
Keuze inkoopkader
Productbeschrijving
Rolverdeling (mogelijke)
hoofdaannemer/onderaannemers
DEFINITIEF ARRANGEMENT

Werkgroep
Gemeente:
Netwerk KDGV:

Half mei 2019

Reactie van de gemeente op het gedrag van de burger
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