
     
Verslag 2e fysieke overlegtafel Wmo 
 
 
Datum:  1 oktober 2019  
Tijd:  15.00 - 17.00 uur 
Locatie:  Gemeentehuis Houten, zaal 0.41/0.42  
 
 
Aanwezig:  Nico Kersten (voorzitter, manager inkoop), Linda Pellikaan en Hanneke Bekkering 

(accounthouders RBL), C. Besamusca (Abrona), D. Brugman (Lister), J. van Beijsterveldt 
(Vitras) C. Cramer (Boogh), W. van Wijk (Timon), G. Harskamp (Leger des Heils),  I. 
Kusters (Zorgspectrum), I. Bulsink (AxionContinu), M. de Raad (Reinaerde), H. Eleveld 
(Stichting Nedereind), A. Mulder (Lopik), D. Draaisma (IJsselstein), Willy van Putten 
(RBL) 

1. Opening/mededelingen  
Nico Kersten opent de vergadering. 
 

2. Verslag van 17 september 
De heer van Wijk is niet van Zorgspectrum, maar van Stichting Timon.  
De heer Eleveld wil bij punt 5 (opmerking van Stichting Nedereind) de term ‘veelal’ gewijzigd 
zien in ‘niet altijd’.   
 

3. Indexering  
Het verzoek rondom indexering is besproken in het BPSDL. Nico geeft aan dat het BPSDL 
niet akkoord gaat met het voorstel om de tarieven te met een percentage van 3,25% te 
indexeren. De gemeenten hebben stevige tekorten op de budgetten Wmo en Jeugdhulp. De 
aanbieders vragen of er een alternatief voorstel is. Gevraagd wordt wat de indexering is in 
andere regio’s. Nico geeft aan dat de stad Utrecht een percentage hanteert van 3,2%. Het 
ambtelijk voorstel wat hij gedaan heeft van 2,6% is nu ook van tafel.  
Nico vraagt wat de consequenties zullen zijn als het indexeringsvoorstel fors lager is dan de 
3,2%? De aanbieders geven aan dat dit besproken dient te worden met de achterban. Allen 
delen de zorg over de te verwachten loonstijging die uitkomt op 8%. De aanbieders geven aan 
dat de feitelijke kosten nu ten laste komen van hun organisatie, zeker wanneer de indexatie 
minder is dan 3,25%. Nico komt terug met een bestuurlijk voorstel en zal zijn uiterste best 
doen om dit formeel tussen nu en twee weken voor te leggen aan de aanbieders. Het voorstel 
komt ook op de website te staan. De vraag aan de aanbieders is om hier formeel op te 
reageren op een nog te plannen inkooptafel.  

 
De heer van Wijk vraagt of de indexering is opgenomen in het contract. Het antwoord hierop is 
dat de besluitvorming hierover plaats vindt aan de overlegtafel. 
 
NB: Artikel 5.4 onder 22 van de Deelovereenkomst stelt: Er zijn geen automatische jaarlijkse 
nominale aanpassingen van de tarieven ten behoeve van loon en prijsontwikkelingen. Bij de 
jaarlijkse besluitvorming over de tarieven, zal de opdrachtgever de jaarlijkse nominale 
ontwikkeling van de door het Rijk te ontvangen uitkering in ogenschouw nemen.  
 

4. Onafhankelijk onderzoek naar de tarieven 
Het voorstel is om een werkgroep te vormen die de tarieven van de Wmo producten zullen 
gaan onderzoeken. De werkgroep zal bestaan uit een aantal aanbieders en een 
onafhankelijke accountant. Met daarbij het uitgangspunt dat de tarieven redelijk dienen te zijn.  
De uitkomsten van het onderzoek staan los van het huidige indexeringsvraagstuk en zullen ter 
bespreking voorgelegd worden aan een inkooptafel. 
Nico Kersten vraagt welke zorgaanbieders mee willen doen. De volgende aanbieders geven 
aan zich beschikbaar te stellen voor de werkgroep: Abrona, De Boogh, Het Leger des Heils, 
Lister, Reinaerde en Wij 3.0.  
Nico Kersten geeft aan dat de accountant bekend dient te zijn met de zorg.  



     
 

5. Verlengen van contracten  
Nico Kersten vraagt of de aanbieders kunnen instemmen met het verlengen van de 
contracten. De aanbieders stemmen in met het verlengen van de contracten voor een jaar. 
Een aanbieder geeft aan dit enigszins tegenstrijdig te vinden ten opzichte van de nog niet 
goedgekeurde indexering.  
 

6. Rondvraag  
De heer Harskamp heeft een toevoeging op het indexeren: breng het oorspronkelijke voorstel 
in bij het BPSDL. Het is een verkeerd signaal om de kosten neer te leggen bij de aanbieders.  
Het moet in Den Haag duidelijk worden dat stijgende kosten niet aan de tarieven ligt maar 
andere oorzaken heeft. De 3,25% is echt een ondergrens. 
Het tv programma Follow the money wordt als onzin beschouwd door de aanbieders.  
Nico Kersten geeft aan dit te zullen overbrengen.  
 

7. Sluiting  
Nico sluit de vergadering  

 

 

 

 


