Voorstel ontwikkeltafel Tarieven Wmo
De ontwikkeltafel Tarieven Wmo heeft als doel te komen tot reële tarieven voor de dienstverlening
vanaf 1 januari 2019. Om dit doel te bereiken is een kostprijsonderzoek uitgevoerd naar in totaal 11
Wmo-tarieven. Onderzoeksbureau HHM heeft dit onderzoek uitgevoerd en begeleidt de
ontwikkeltafel in dit proces.
In de maanden augustus en begin september is een uitvraagformat opgesteld. In de periode daarna
hebben de geselecteerde aanbieders kunnen reageren en afgelopen week zijn de resultaten
geanalyseerd. Deze resultaten presenteert de ontwikkeltafel nu ook virtueel aan alle aanbieders
middels deze virtuele ontwikkeltafel.
In het algemeen kan gesteld worden dat de respons op het verzoek om kostprijsinformatie laag .
Voor de producten individuele begeleiding (basis en gespecialiseerd) en dagbesteding (licht, midden
en zwaar) is voldoende informatie vergaard. Voor persoonlijke verzorging (basis en basis plus),
logeren (licht en midden/zwaar) en vervoer (vervoer en vervoer rolstoel) was de respons echter te
gering om een goed beeld van de actuele situatie te kunnen schetsen. Daarom is ervoor gekozen om
deze producten nu niet te behandelen en te focussen op individuele begeleiding en dagbesteding. Op
een later moment wordt besloten hoe met deze tarieven wordt omgegaan.
Bij een reëel tarief hoort ook een afspraak over indexering in de toekomst. Een reëel tarief op 1
januari 2019 blijft immers in de periode daarna alleen reëel wanneer ook een compensatie wordt
geboden voor de stijgende (loon)kosten. Voor de genoemde Wmo-producten wordt gedacht aan een
indexering die bestaat uit de meest recente indexcijfers op basis van ramingen van het Centraal
Planbureau, maar dan met een weging (75% OVA, 15% materiele kosten, 10% kapitaallasten).
Uiteraard gaat deze indexering dan pas vanaf het jaar 2020 gelden, aangezien er op 1 januari 2019
door de uitkomsten van dit onderzoek al sprake is van een reëel tarief.
Dit voorstel bestaat uit een aantal bijlagen waar u op kunt reageren. Deze bestaan, naast het
bovengenoemde indexeringsvoorstel, uit: de conceptresultaten van het kostprijsonderzoek (bijlage
1), de doorrekening daarvan naar concept-kostprijzen (bijlage 2) en een verslag van de
ontwikkeltafelbijeenkomst van 9 oktober 2018 (bijlage 3).

