Ambtelijk voorstel tarieven maatwerk begeleiding Lekstroom 2017
Tijdens de gesprekken tussen de Lekstroom-gemeenten en de aanbieders van
WMO-begeleiding over de afspraken voor het jaar 2017 aan de overlegtafels, is
stilgestaan bij de relatief grote tariefverschillen tussen met name Ondersteuning
zelfredzaamheid (OZR) 2 en 3. Daarnaast is discussie gevoerd over de indicering
voor OZR 2 en 3. Aanbieders geven aan dat in de praktijk het verschil in de soort
zorg die in beide categorieën wordt geleverd niet zo groot is dat dit het grote
tariefverschil rechtvaardigt.
De afspraak is gemaakt dat onderzocht zou worden of de tarieven voor OZR 2 en 3
zouden kunnen worden samengevoegd tot één nieuw tarief. Van een dergelijke
samenvoeging blijken de gevolgen, met name voor aanbieders die thans vooral
OZR 3 leveren, echter te groot. Het is wel mogelijk om de tarieven dichter bij
elkaar te brengen, door een daling van het tarief voor OZR3 en een (grotere)
stijging van het tarief voor OZR2.
In bijgaand ambtelijk voorstel (zie onderaan) zijn de tarieven voor zowel OZR als
ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD) over all gestegen. Een correctie
is toegepast op het tarief voor OZR3 ten gunste van OZR2. Daarmee wordt aan het
breed levende argument dat het tarief voor OZR2 eigenlijk net iets te krap is,
tegemoetgekomen en wordt het verschil tussen OZR2 en OZR3 kleiner.
Ambtelijk wordt voorgesteld deze nieuwe tarieven per 1 januari 2017 voor alle
cliënten te laten ingaan. Een alternatief is om de nieuwe tarieven alleen voor
nieuwe instroom en bij herindicatie te laten gelden. De zittende cliënten blijven
dan onder de nu geldende tarieven. Administratief zitten hier echter de nodige
haken en ogen aan. Dit onderwerp zal worden voorgelegd tijdens de overlegtafel
van 22 november.
Het voorliggende voorstel betreft nog een ambtelijk voorstel. Na het overleg met
de zorgaanbieders zal de uitkomst worden voorgelegd aan de colleges van B&W
van de vijf Lekstroomgemeenten, die met het tariefvoorstel zullen moeten
instemmen.
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