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Het college past tijdelijk de tarieven aan voor de 
ondersteuningsarrangementen Wmo. Het gaat om de vergoeding die 
zorgaanbieders ontvangen voor de levering van individuele 
begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp aan volwassen 
Almeerders. Er zijn twee redenen om de tarieven aan te passen. Ten 
eerste is uit onafhankelijk onderzoek gebleken dat de tarieven 
onvoldoende aansluiten bij de ondersteuning die aanbieders in de 
praktijk leveren. Ten tweede helpt de aanpassing om financiële 
tekorten op de ondersteuningsarrangementen terug te dringen. De 
aanpassing gaat in vanaf 9 september en geldt tot eind 2019.

Voor Almeerders die ondersteuning krijgen, heeft de aanpassing 
geen gevolgen. Voor aanbieders die aantoonbaar niet uitkomen met 
de nieuwe tarieven, biedt de gemeente een compensatieregeling. De
gemeente vult het nieuwe tarief dan aan tot maximaal het oude 
tarief.
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Ontwerpbesluit 1. Per 9 september 2019 de tarieven aan te passen voor alle 
pakketten van de ondersteuningsarrangementen Wmo, met 
uitzondering van het tarief voor enkelvoudige huishoudelijke 
hulp (arrangement 4, lichamelijke achteruitgang, pakket A).

2. Per 9 september 2019 een vangnetregeling in te stellen voor 
aanbieders die aantoonbaar niet uitkomen met de aangepaste 
tarieven.

3. De gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren.
4. Met openbaarmaking van het besluit en het verzenden van de 

raadsbrief te wachten tot de zorgaanbieders zijn geïnformeerd.

Inleiding en bestuurlijke 
context

Op 11 juli 2017 heeft u tarieven vastgesteld voor individuele 
begeleiding, 
(niet-)arbeidsmatige dagbesteding en huishoudelijke hulp in de 
vorm van losse ondersteuningsvormen en in de vorm van 
samenhangende ondersteunings-arrangementen. De contracten 
waarvoor deze tarieven gelden, zijn ingegaan op 16 juli 2018. Op 4 
juli jl. heeft het college via een agendaverzoek de raad 
geconsulteerd over de beheersmaatregelen 
ondersteuningsarrangementen. Onderdeel van deze maatregelen is 
een tijdelijke tariefsaanpassing voor de verschillende pakketten.

Onderzoek AEF over mogelijke oorzaken kostenstijging
In februari 2019 is het college geïnformeerd over actuele 
ontwikkelingen rond de ondersteuningsarrangementen Wmo. We 
constateerden op dat moment dat de uitgaven aan individuele 
begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp ca. 30% hoger 
lagen dan vóór de invoering van de arrangementen. Onderdeel van 
de informatie was onder andere een rapport van onderzoekbureau 
Andersson Elffers Felix (AEF) dat ingaat op mogelijke oorzaken van 
de overschrijdingen. AEF concludeert onder andere dat:

 De pakketten binnen de arrangementen (A, B en C, oftewel licht, 
middel en zwaar) uitgaan van kenmerken van inwoners 
(bijvoorbeeld het hebben van een eigen netwerk). Deze 
beschrijving zegt onvoldoende over de daadwerkelijk gewenste 
inzet van ondersteuning. Inwoners met zware problemen krijgen 
hierdoor snel een zwaar pakket toegekend, terwijl zij lang niet 
altijd een zware ondersteuningsbehoefte hebben. Voor iemand 
met lichte problemen kan het juist wenselijk zijn om tijdelijk veel 
ondersteuning in te zetten, zodat de cliënt daarna op eigen 
kracht verder kan.

 De bandbreedtes van de pakketbeschrijvingen te groot zijn, 
waardoor er veel verschil is in behoefte aan en inzet van 
ondersteuning onder inwoners binnen één pakket. Daarbij zijn de 
tarieven voor een deel van de pakketten fors hoger dan de 
kosten voor de daadwerkelijke ondersteuning (berekend op basis 
van de kosten die aanbieders maakten vóór invoering van de 
arrangementen).

Langetermijnaanpak
De afgelopen maanden zijn gebruikt om enerzijds een aantal 
praktische beheersmaatregelen in te voeren en anderzijds als 

 



onderzoeksfase voor een financieel en inhoudelijk duurzame 
doorontwikkeling van de werkwijze. Dit gebeurt mede op basis van 
de conclusies en aanbevelingen uit het AEF-rapport en eigen 
analyses. Ook zijn er gesprekken gevoerd met zorgaanbieders en 
cliëntorganisaties. Op 7 maart en 4 juli 2019 is de gemeenteraad 
geconsulteerd. 

De komende maanden ontvangt de gemeente gegevens over de 
actuele inzet van aanbieders. Een analyse van deze gegevens 
maakt het mogelijk om de toegangscriteria en indeling van 
pakketten gericht te herzien en te verfijnen, zodat ze veel beter 
aansluiten bij wat nodig is. Op basis van de aangescherpte 
pakketten kan het college per 1 januari 2020 voor elk pakket een 
passend definitief tarief bepalen (uiteraard onder voorbehoud van 
cao-ontwikkelingen en indexeringen) dat beter dan nu aansluit bij de
te verwachte kosten. 

Tijdelijke tariefaanpassing
Vooruitlopend op de langetermijnaanpak en definitieve tariefstelling 
is met de raad, de aanbieders en cliëntorganisaties gesproken over 
een tussentijdse tijdelijke aanpassing van de tarieven. Conform het 
eerder besproken agendavoorstel aan de raad (collegebesluit d.d. 
25 juni 2019 en Politieke Markt d.d. 4 juli 2019 (RG-172), is daarom 
het voorstel om de tarieven meer te laten aansluiten bij de situatie 
van voor de invoering van de arrangementen. Dit om al op korte 
termijn aanvullende slagen te maken om de financiële 
overschrijdingen terug te dringen.

De tijdelijke tariefsaanpassingen in het huidige voorstel leiden, 
afhankelijk van het pakket, tot een verlaging of een lichte 
verhoging. Het voorstel is om de aanpassingen te laten ingaan per 9
september 2019 (startdatum nieuwe declaratieperiode na de 
zomer). Dit geeft aanbieders de tijd om hier rekening mee te 
houden in hun bedrijfsvoering. Hieronder volgt een overzicht van de 
huidige en de nieuwe tarieven. 

Huidige tarieven
Profie
l

Pakket 
A

Pakket 
B

Pakket 
C

1 Psychosociale problematiek 
en psychische problematiek 
(PSY)

€ 299,58 € 626,44 € 

1.475,83

2 Lichte verstandelijke 
beperking (LVB)

€ 344,50 € 651,53 € 
1.075,44

3 Cognitieve achteruitgang en 
psychogeriatrische 
problematiek (PG) 

€ 268,65 € 546,47 € 
1.402,27

4A Lichamelijke achteruitgang 
(LB- HH)

€ 249,86

4B/C Lichamelijke achteruitgang 
(LB, regulier)

€ 550,56 € 960,86

4B/C Lichamelijke achteruitgang 
(LB, opslag voor niet-

€ 602,62 € 
1.009,30

 



aangeboren hersenletsel)

Nieuwe tarieven per 9 september 2019
Profie
l

Pakket 
A

Pakket 
B

Pakket 
C

1 Psychosociale problematiek 
en psychische problematiek 
(PSY)

€ 309,54 € 496,63 € 839,05 

2 Lichte verstandelijke 
beperking (LVB)

€ 314,97 € 545,62 € 810,58

3 Cognitieve achteruitgang en 
psychogeriatrische 
problematiek (PG) 

€ 459,47 € 813,16 € 889,36

4A Lichamelijke achteruitgang 
(LB- HH)

€ 249,86

4B/C Lichamelijke achteruitgang 
(LB, regulier)

€ 599,11 € 835,96

4B/C Lichamelijke achteruitgang 
(LB, opslag voor niet-
aangeboren hersenletsel)

€ 679,99 € 
1.049,25

Ongewijzigde tarieven los geïndiceerde producten per 1 
oktober 2018
Product

Individuele begeleiding Zwaarte 1: € 51,00
Zwaarte 2: € 58,80

Dagbesteding Niet-arbeidsmatig, zwaarte 1: € 
33,60
Niet-arbeidsmatig, zwaarte 2: € 
52,80 
Arbeidsmatig: € 26,40

Huishoudelijke hulp € 25,20

Algemene uitgangspunten tarieven
Bij de aangepaste tarieven zijn nog steeds de uitgangspunten van 
kracht die ook golden voor de eerder vastgestelde tarieven:

 Er is sprake van vaste uurtarieven die voldoen aan de Algemene 
Maatregel van Bestuur reële prijs die per 1 juni 2017 van kracht 
is voor de gehele Wmo. Het uurtarief is met dit besluit niet 
aangepast

 Per pakket biedt de gecontracteerde partij, zelfstandige 
aanbieder of een samenwerkingsverband 
(hoofd/onderaannemerschap, combinatie, coöperatie et cetera), 
voor het vastgestelde tarief de ondersteuning die daarbinnen 
nodig is als het gaat om begeleiding, (niet-)arbeidsmatige 
dagbesteding en huishoudelijke hulp voor volwassenen (binnen 
de Wmo). Respijtzorg en vervoer is per pakket of profiel optioneel
en wordt separaat beschikt en gefinancierd. In het tarief zijn deze
producten dus niet meegenomen.

 Het tarief per pakket is een vast bedrag dat beschikbaar wordt 
gesteld aan de aanbieder. Wanneer de cliënt een verwijzing krijgt
voor een arrangement en pakket en de aanbieder en cliënt tot 

 



een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) komen, wordt dit vastgelegd
in de beschikking. Daarna krijgt de aanbieder na melding ‘start 
zorg’ het tarief behorende bij het desbetreffende pakket. Het 
doel hiervan is dat de aanbieder samen met de cliënt flexibiliteit 
heeft bij de inzet van de ondersteuning om de fluctuerende 
zorgbehoefte op te vangen. De uitbetaling is in vierwekelijkse 
periodes zodat de aanbieder elke periode een vast bedrag 
ontvangt.

 Het tarief representeert een gewogen gemiddelde inzet van alle 
cliënten binnen dat pakket. Dit betekent dat voor de ene cliënt 
meer en voor de andere cliënt minder ondersteuning kan worden 
ingezet dan waarop het tarief is gebaseerd. Op geaggregeerd 
niveau moet de aanbieder uitkomen met de tarieven. 

Totstandkoming aangepaste tarieven 
De aangepaste tarieven zijn bepaald op basis van een analyse van 
de gemiddelde kosten die aanbieders maakten voor hun inzet voor 
de invoering van de arrangementen. Die gemiddelde historische 
kosten zijn opgeplust met 10%. Dit omdat we ervan uitgaan dat de 
kosten van aanbieders en mogelijk ook de feitelijke inzet iets zijn 
toegenomen sinds begin 2018. Ook willen we recht blijven doen aan 
de financieringssystematiek achter de arrangementen die 
aanbieders de mogelijkheid biedt om te ‘middelen’ tussen cliënten 
(de inzet voor de ene cliënt brengt iets meer kosten met zich mee 
dan het vaste tarief en de inzet voor de andere cliënt iets minder, 
waardoor de aanbieder per saldo goed uitkomt met de geboden 
vergoeding).

Gezien de ontstane overschrijdingen op de arrangementen is 
opplussen met meer dan 10% bovenop de historische kostprijs niet 
wenselijk. Een te laag percentage bovenop de historische kostprijs 
zet de huidige systematiek van de ondersteuningsarrangementen 
mogelijk te veel onder druk.

Onderzoek en eventueel bijstellen aanpassing
Zoals aangegeven, doen wij de komende periode via een 
gegevensuitvraag onderzoek naar de feitelijke actuele inzet van 
afzonderlijke aanbieders. Zo ontstaat een nauwkeuriger beeld van 
de daadwerkelijke kosten. Aan de hand van de uitkomsten kunnen 
we nauwkeuriger beoordelen of de gehanteerde tarieven te laag of 
te hoog zijn afgesteld. Dit kan ertoe leiden dat we de nu 
voorgestelde tariefsaanpassingen bijstellen. 

Vangnetregeling
Mogelijk zijn er aanbieders die, lopende het hiervoor genoemde 
onderzoek, niet uitkomen met de aangepaste tarieven. Om deze 
aanbieders tegemoet te komen, is het voorstel om een 
vangnetregeling in te stellen. Dit houdt in dat aanbieders een 
financiële compensatie krijgen als zij over het totaal van hun 
cliëntenbestand aantoonbaar (op basis van verifieerbare cijfers over 
hun totale gepleegde inzet) niet uitkomen met de geboden 
vergoedingen. Als aanbieders meer inzet plegen dan de aangepaste 

 



tarieven toelaten, dan vult de gemeente het verschil aan tot 
maximaal het huidige tarief. Dit is ook ter bescherming van 
aanbieders die relatief veel cliënten hebben met een zware 
ondersteuningsbehoefte. De gemeente vult de nadere uitwerking 
van deze regeling de komende weken in samenspraak met 
aanbieders verder in, waarna het college de regeling na het 
zomerreces formeel vaststelt. De vangnetregeling is geldig 
gedurende de periode van de tijdelijke tariefsaanpassing, namelijk 
tussen 9 september en 31 december 2019.

Beoogd effect Almeerders moeten nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op
de ondersteuning die ze nodig hebben. Om de samenhangende en 
flexibel in te zetten ondersteuning binnen de 
ondersteuningsarrangementen in stand te kunnen houden, is het 
belangrijk om maatregelen te treffen om de kostenoverschrijdingen 
te kunnen beperken. 

De voorgenomen tijdelijke tariefaanpassing op basis van historische 
gegevens levert een verwachte besparing op van ongeveer 1,2 
miljoen euro in 2019. 
Het financiële effect vanaf 2020 hangt samen met de uitkomsten 
van de doorontwikkeling van de ondersteuningsarrangementen, 
waarbij de profielen en pakketten in samenhang worden herzien, 
inclusief bijbehorende nieuwe tarieven.

Argumenten Zowel het AEF-rapport als eigen analyses laten zien dat de kosten 
voor Wmo-ondersteuning substantieel zijn gestegen kort na 
invoering van de arrangementen. Daartegenover is tot nu toe niet 
gebleken dat cliënten veel meer ondersteuning ontvangen dan 
voorheen. Het voorstel is daarom om de tarieven voor de 
ondersteuningsarrangementen zodanig aan te passen dat ze meer 
aansluiten bij de situatie van voor de invoering van de werkwijze. 
Conform de analyses van AEF leidt dit tot een verlaging van de 
tarieven voor een deel van de pakketten. De tarieven voor andere 
pakketten blijven gelijk of stijgen juist licht. Het totaal van de 
tariefsaanpassingen draagt eraan bij om de financiële 
overschrijdingen op de Wmo in de laatste maanden van 2019 niet 
verder te laten oplopen.

Tegenargumenten en 
kanttekeningen

Door de gesprekken die we hebben gevoerd met aanbieders en 
cliënt-organisaties verwachten wij dat er voldoende draagvlak is om 
de huidige tarieven op korte termijn tijdelijk aan passen. 
Tegelijkertijd brengt deze maatregel bepaalde maatschappelijke en 
juridische risico’s met zich mee. Deze worden geminimaliseerd 
doordat we de aangepaste tarieven waar nodig bijstellen als het 
bovengenoemde onderzoek daartoe aanleiding geeft. Daarnaast 
zetten we de eerder beschreven vangnetregeling in blijven we 
proactief de dialoog opzoeken (en waar nodig intensiveren) met 
aanbieders en cliëntorganisaties. 

Via allerlei informatiekanalen (wijkteams, onafhankelijke 
cliëntondersteuning, cliëntorganisaties, Klantcontactcentrum en 
anderen) zijn we bovendien extra alert op mogelijke signalen van 
onterechte afname van ondersteuning. Deze mogelijke signalen 
pakken we direct en in overleg met de desbetreffende aanbieder(s) 
op. Passende ondersteuning leveren voor inwoners blijft te allen 

 



tijde voorop staan.

Financiële middelen en 
effecten

Zie ook ‘Beoogd effect’.

De te verwachten tekorten voortvloeiend uit het verschil tussen de 
prognose 2019 en het beschikbare budget 2019 zijn verwerkt in de 
Perspectiefnota 2019 via extra middelen uit het gemeentefonds en/
of de integratie-uitkering sociaal domein.

Afstemming Intern is er afstemming geweest binnen de afdeling Zorg & Welzijn, 
met de financieel en juridisch adviseurs en met de controller. Extern
zijn de aanbieders en cliëntorganisaties geïnformeerd over de 
voorgenomen tariefsaanpassingen.
Door de gesprekken die zijn gevoerd met aanbieders en 
cliëntorganisaties en door de voorgenomen vangnetregeling 
verwachten wij dat er voldoende draagvlak is om de huidige 
tarieven op korte termijn tijdelijk aan passen. Desondanks kunnen 
we niet bij voorbaat uitsluiten dat een of meerdere gecontracteerde 
zorgaanbieders zich tegen dit besluit verweren. 

De intentie is om per aanbieder actief de dialoog te zoeken over de 
mogelijke financiële gevolgen die de tariefsaanpassingen met zich 
mee kunnen brengen en over het reduceren van deze nadelen 
binnen de vangnetregeling. Deze vangnetregeling werkt de 
gemeente vooraf nader uit met de aanbieders, zodat we al op 
voorhand zo veel mogelijk rekening kunnen houden met de impact 
van de aangepaste tarieven op de bedrijfsvoering van de 
aanbieders. 

Rond de ingangsdatum van de aangepaste tarieven (9 september) 
verwachten we over gegevens te beschikken van de aanbieders 
over de feitelijke inzet per cliënt. Deze gegevens gebruiken voor het
inhoudelijk en financieel duurzaam doorontwikkelen van de 
werkwijze. Tegelijkertijd benutten we de gegevens om de huidige 
tariefsaanpassingen waar nodig bij te stellen en om de aanspraak op
de vangnetregeling met terugwerkende kracht te berekenen. 

Team Juridische Zaken (Advies & Control) is akkoord met dit 
voorstel. 

Aanpak/Uitvoering Na het besluit voert de gemeente de tariefsaanpassingen per 9 
september uit. Hiervoor vinden onder andere aanpassingen in 
systemen plaats. Ook organiseert de gemeente de werkprocessen 
voor uitvoering van de vangnetregeling. Parallel start het proces 
rond de duurzame financiële en inhoudelijke doorontwikkeling van 
de arrangementen.

Communicatie (intern en 
extern)

Interne betrokkenen krijgen een terugkoppeling van het besluit om 
de uitvoering in werking te kunnen stellen.

Na het besluit krijgen de gecontracteerde aanbieders een brief met 
uitleg over de tijdelijke nieuwe tarieven en de vangnetregeling. De 
nieuwe tarieven komen ook bij de aanbestedingsstukken op 
TenderNed te staan. Verder nodigt de gemeente alle aanbieders uit 
voor een bijeenkomst op 11 juli 2019 om een nadere toelichting te 
geven, om eventuele vragen te beantwoorden en om te praten over 

 



het vervolgproces. Ook de cliëntorganisaties ontvangen een 
uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Signalen over de uitvoering van de tariefsaanpassingen kunnen de 
aanbieders kwijt bij hun eigen contract- en leveranciersmanager en/
of in de klankbordgroepen die zijn ingesteld voor het totaal aan 
actuele ontwikkelingen rondom de arrangementen in de komende 
maanden.
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B en W besluit Aanpassing tarieven ondersteuningsarrangementen Wmo

Het college besluit:
1. Per 9 september 2019 de tarieven aan te passen voor alle pakketten 

van de ondersteuningsarrangementen Wmo, met uitzondering van het 
tarief voor enkelvoudige huishoudelijke hulp (arrangement 4, 
lichamelijke achteruitgang, pakket A).

2. Per 9 september 2019 een vangnetregeling in te stellen voor 
aanbieders die aantoonbaar niet uitkomen met de aangepaste tarieven.

3. De gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren.
4. Met openbaarmaking van het besluit en het verzenden van de 

raadsbrief te wachten tot de zorgaanbieders zijn geïnformeerd.

Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 09 juli 2019

Indien van toepassing bij gewijzigd besluit (enkel voor digitale publicatie)

Aangepaste Publiekssamenvatting
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