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Bevestiging afspraken van de fysieke overlegtafel WMO 2017

Geachte zorgaanbieder,
Op 22 november 2016 is er een fysieke overlegtafel WMO geweest waarin de Lekstroomgemeenten
met aanbieders van WMO Begeleiding gesproken hebben over de voortzetting van de dienstverlening
in 2017. Deze brief is bedoeld om de afspraken over de dienstverlening te bevestigen Voorliggende
brief vormt daarmee, samen met de Deelovereenkomst voor het leveren van de maatwerkvoorziening
begeleiding in de Wmo (hierna te noemen Deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding’)’ en
het addendum van 2016 het afsprakenkader voor 2017.
Voor zover elementen niet expliciet zijn benoemd in deze brief, dan blijven deze aspecten voor 2017
gelijk aan de afspraken van het jaar 2016. Als deze brief afspraken bevat die in tegenspraak zijn met
deze overeenkomst, dan prevaleert deze brief. De brief maakt integraal deel uit van de hiervoor
genoemde overeenkomst.
Omschrijving Ondersteuning Maatschappelijke Deelname
Onderstaande tekst komt in de plaats van de tekst zoals deze thans in bijlage 2 is opgenomen van de
deelovereenkomst voor het leveren van maatwerkvoorziening, begeleiding in de wet maatschappelijke
ondersteuning (Lekstroom) (zie pagina 16 onderaan en pagina 17 bovenaan):
“Dienstverlener levert dienstverlening om tegemoet te komen aan de begeleidingsbehoefte van de
cliënt zoals beschreven in het onderstaande schema. Ondersteuning maatschappelijke deelname
wordt geïndiceerd per dagdeel van 4 uur’.
Het betreft groepsgewijze activiteiten voor cliënten die vanwege een beperking niet kunnen
deelnemen aan regulier of begeleid werken (WSW, beschut werken) of activiteiten binnen de
algemene voorzieningen in de buurt. De activiteiten voldoen aan de behoeften van cliënten aan:
 Participatie, meedoen aan de samenleving, arbeidsmatige activiteiten;
 Ontmoeting, sociale contacten;
 Jezelf ontwikkelen, iets leren (competenties, vaardigheden);
 Geactiveerd worden, zinvol bezig zijn.
De activiteiten spelen zoveel mogelijk in op de persoonlijke interesses, mogelijkheden en kansen voor
ontwikkeling (talenten) en/ of behoud van vaardigheden van de individuele cliënten.
Groepsgewijze activiteiten kunnen ook ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger(s).
Het ondersteuningsplan geeft input voor de afspraken tussen dienstverlener en cliënt.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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Ten aanzien van vervoer van en naar de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, is het uitgangspunt
dat de cliënt en/of zijn netwerk dit zelf regelt. Indien dit niet mogelijk is wordt een vervoerscomponent
als indicatie opgenomen in het ondersteuningsplan.
Dienstverlener is er aan gehouden in voorkomende gevallen het vervoer van de cliënt met een
maatwerkvoorziening Maatschappelijke deelname te verzorgen of onder zijn regie te laten verzorgen.
Ondersteuning maatschappelijke deelname 1
Kernbegrip: stimuleren en toezicht
Er is een begeleidingsbehoefte van de Client aan:
 Gestimuleerd en geactiveerd worden
 Een lichte vorm van toezicht
 Het signaleren van mentale, fysieke en sociale veranderingen
 Een lichte vorm van sociale veiligheid*
Ondersteuning maatschappelijke deelname 2
Kernbegrip: helpen bij
Er is een begeleidingsbehoefte van de Client aan:
 Gestimuleerd, gemotiveerd en aangespoord worden
 Beschikbaarheid ondersteuner in nabijheid
 Het signaleren van mentale, fysieke en sociale veranderingen
 Een middelmatige vorm van sociale veiligheid*
Ondersteuning maatschappelijke deelname 3
Kernbegrip: overnemen en regie
Er is een begeleidingsbehoefte van de Client aan:
 Gestimuleerd, gemotiveerd en aangespoord worden
 Het bieden van dag-structuur
 Voortdurende aanwezigheid van begeleiding in dezelfde ruimte, veel individuele aandacht
 Het signaleren van mentale, fysieke en sociale veranderingen
 Een zwaardere vorm van sociale veiligheid*
* Sociale veiligheid: mate van zich beschermd voelen door zich in een afgeschermde ruimte of in een groep met steeds
dezelfde personen te bevinden.

Tarieven
Aanbieders en Lekstroomgemeenten zijn overeengekomen dat de tarievenstructuur voor 2017 gelijk
blijft aan de structuur van 2016. De tarieven wijzigen wel, ingaande op 1 januari 2017. Navolgende
tabel geldt voor de tarieven van 2017:
Voorziening
Ondersteuning zelfredzaamheid 1
Ondersteuning zelfredzaamheid 2
Ondersteuning zelfredzaamheid 3
Ondersteuning maatschappelijke
deelname 1
Ondersteuning maatschappelijke
deelname 2
Ondersteuning maatschappelijke
deelname 3
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Tarief
2016
€ 39,78
€ 44,45
€ 70,54

Tarief
2017
€ 40,00
€ 52,00
€ 65,00

Eenheid
per uur
per uur
per uur

€ 28,86

€ 29,00

per dagdeel

€ 43,33

€ 44,00

per dagdeel

€ 56,54

€ 57,00

per dagdeel
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Procesverloop
Zoals in het addendum van 2016 is aangegeven, komen wijzigingen en aanvullingen op de
overeenkomst tot stand na schriftelijke instemming van opdrachtgever en aanbieder in de fysieke
overlegtafel. Het verslag wat hiervoor is bedoeld, is te vinden op de website
https://www.houten.nl/ondernemers/aanbestedingen/fysieke-overlegtafel-wmo/.
Wellicht ten overvloede melden wij dat de afspraken die aanbieders en gemeenten overeenkomen in
de fysieke overlegtafel voor alle aanbieders gelden.
Indien u zich niet kunt vinden in de afspraken in deze brief biedt de overeenkomst u de mogelijkheid
van uittreding. Wij verzoeken u vriendelijk om in dat geval contact met ons op te nemen.
We kijken uit naar een voorzetting van de samenwerking.
Met vriendelijke groet,
namens de burgemeester van de gemeente Houten en de colleges van burgemeester en wethouders
van Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik,

J. Rensen
Wethouder gemeente Houten

Bijlage(n):

Tarievenoverzicht maatwerkvoorziening begeleiding Lekstroomgemeenten 2017
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