
 

 

 

  

 
 

Verslag ontwikkeltafel Indexering tarieven maatwerkvoorzieningen 

sociaal domein Limburg-Noord 
 

Overleg op: 18 maart 2019  

Aanwezig namens aanbieders: 

 Pieter Pleunis (Proteion Schoon)  

 Jessie Vermeulen (Mutsaersstichting) 

 Wilma Versteegen en Marianne Lenssen (Samenwerkende zorgverleners Limburg)  

 

Aanwezig namens gemeenten en MGR:  

 Claudia Wijnhoven (voorzitter ontwikkeltafel, Regionale werkgroep (RWG) Jeugd) 

 John Mulder (RWG Financiën) 

 Dirk Kropman (RWG Participatie) 

 Wilja Brokking (RWG Backoffice) 

 Rick Kersten (MGR) 

 Getty Schuiling (procesbegeleider ontwikkeltafels, MGR) 

 

Bespreking ontvangen VOT-input 

De VOT heeft diverse reacties opgeleverd. De gemeentelijke ontwikkeltafelleden hebben een voorzet 

opgesteld voor de afwegingen die de ontwikkeltafel omtrent de VOT-reacties kan maken. De tafel 

bespreekt de voorzet. 

 

De VOT-reacties betreffen: 

a) invoering per 1 januari 2019 (reacties 1, 2, 3, 5, 7, 10 en 11) 

b) productcodes uit Jeugdperceel 7 Overig ontbreken in het productenoverzicht (reactie 4) 

c) hoe gaan we om met beschikkingen en trajecten die op 1 april al lopen? (5) 

d) HbH (reacties 6 en 8) 

e) Invoering/bepaling hoogte indexcijfer nadat de rijkscompensatie voor gemeenten bekend is 

geworden (reactie 9) 

 

a) Invoering per 1 april 2019  

De gemeenten hebben onderzocht wat het voor hen zou betekenen om de indexering van de jeugd-, 

participatie- en onafhankelijke cliëntondersteuningstarieven op 1 januari 2019 in te voeren. Het 

bleek dat dit voor hen een bijzonder zware belasting zou opleveren1.  Ze hebben met een veelheid 

aan producten en aanbieders te maken. Voor een kleine gemeente als Beesel zou de verwerking van 

de factuurcorrecties  ten behoeve van de invoering per 1 januari al gauw 50 tot 95 uur werk 

opleveren, voor de grotere gemeenten kost het nog meer tijd. De ervaringen met de HbH-tarieven 

die in 2018 met terugwerkende kracht zijn ingevoerd, zijn voor aanbieders en gemeenten niet 

                                                           
1
 Zie ook de bijlage Administratieve lasten bij het VOT-overzicht. 



 

 

 

  

 
 

positief geweest. Het heeft iedereen enorm veel werk gekost, bij sommige aanbieders heeft het wel 

een jaar gekost voordat de administraties weer klopten. 

De gemeenten willen de invoeringsdatum daarom graag op 1 april handhaven. Ze willen wel 

meewerken aan een zo spoedig mogelijke invoering. In eerste instantie werd van gemeentewege 

bijvoorbeeld aan invoering per 1 juli gedacht, maar om de aanbieders zoveel mogelijk tegemoet te 

komen hebben ze daar 1 april van gemaakt. Daarvoor is onder meer het besluitvormingstraject 

versneld. 

 

De tafel bespreekt twee alternatieven voor indexering ‘met terugwerkende kracht’: 

 Een ‘lump sum’ achteraf ter hoogte van de indexering in de maanden januari t/m maart 

Dit zou middels een verzamelfactuur moeten gebeuren. Een dergelijke factuur buiten het 

berichtenverkeer om levert voor de gemeenten grote problemen op met de 

accountantscontrole, die volledig steunt op het berichtenverkeer. Een verzamelfactuur binnen 

het berichtenverkeer levert nog meer administratieve lasten op dan het werken met 

factuurcorrecties.  

 Een ‘gewogen indexering’ 

Dit houdt in dat de tarieven per 1 april 2019 worden geïndexeerd met een indexcijfer waarin ook 

de indexering van januari t/m maart is verrekend. Ook een gewogen indexering gaat gepaard 

met administratieve problemen en foutkansen. Aanbieders en gemeenten hebben belang bij 

transparantie en eenvoud. 

 

Er is serieus onderzocht of invoering per 1 januari een reële optie is. Het onderzoek heeft duidelijk 

gemaakt dat de administratieve lasten, foutkansen en accountantsproblemen zich ertegen verzetten. 

 

b) productcodes uit Jeugdperceel 7 Overig ontbreken in het productenoverzicht 

De tafel voegt de producten aan het overzicht toe. 

 

c) Hoe gaan we om met beschikkingen en trajecten die op 1 april al lopen? 

Alle diensten die na 1 april worden geleverd, worden tegen het nieuwe geïndexeerde tarief 

gefactureerd. Voor dyslexietrajecten en de trajecten in Jeugdperceel 7 Overig, die per traject(deel) 

worden gefactureerd, bedenken de backoffices van de gemeenten in overleg met de aanbieders een 

praktische oplossing.  

 

d) HbH 

In het concept voorstel staat ten onrechte dat de prijsontwikkeling voor 2020 is meegenomen in het 

tarief voor 2019. De passage wordt gecorrigeerd. De ontwikkeltafel Tarief HbH zal zich verder buigen 

over een advies aan de gemeenten over de prijsontwikkeling in 2020, de inwerkingtredingsdatum 

van de indexering van het HbH-tarief, de afronding van het geïndexeerde HbH-tarief en de 

verwerking van de HV-loonschalen in het tarief. 

 

 



 

 

 

  

 
 

 

e) Indexering en bepaling hoogte indexcijfer nadat de rijkscompensatie voor gemeenten bekend is 

geworden 

De compensatie die gemeenten in 2019 ontvangen staat los van de vraag wat een eerlijk 

indexpercentage is.  Op basis van de AmvB zijn gemeenten ook verplicht om een reëel tarief voor 

Wmo-voorzieningen te betalen en dus de werkelijke kostenstijging te compenseren. Behoorlijk 

bestuur vraagt verder om een gelijke behandeling van alle aanbieders. 

 

Wvttk 

Voor de duidelijkheid voegen we in de bijlage Administratieve lasten toe dat vanaf 2020 steeds per 

1 januari wordt geïndexeerd.  

 

De indexcijfers worden in september vastgesteld. Dat geeft de backoffices voldoende tijd om in het 

nieuwe jaar de juiste tarieven te hanteren. 

 

De gemeenten besluiten op donderdag 21 maart over het indexeringsvoorstel. Claudia en Getty zijn 

daarbij aanwezig om het voorstel toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. De MGR 

communiceert het genomen besluit en de nieuwe, geïndexeerde tarieven zo spoedig mogelijk na 21 

maart in een nieuwsbrief.  


