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Op 1 november 2017 is er een fysieke overlegtafel WMO geweest waarin de Lekstroomgemeenten 

met aanbieders van WMO Begeleiding gesproken hebben over de voortzetting van de dienstverlening 

in 2018. Op 6 december 2017 is met de aanbieders over de afspraken van 2018 overeenstemming 

bereikt. Deze brief is bedoeld om de afspraken over de dienstverlening nog eens onder uw aandacht 

te brengen. Voorliggende brief vormt daarmee, samen met de Deelovereenkomst voor het leveren van 

de maatwerkvoorziening begeleiding in de Wmo (hierna te noemen ‘Deelovereenkomst 

maatwerkvoorziening begeleiding’)’, het addendum van 2016 en het addendum van 2017 het 

afsprakenkader voor 2018.  

 

Voor zover elementen niet expliciet zijn benoemd in deze brief, dan blijven deze aspecten voor 2018 

gelijk aan reeds gemaakte afspraken. De brief maakt integraal deel uit van de hiervoor genoemde 

overeenkomst. Als er tegenstijdigheid is tussen de addenda, dan prevaleert het afsprakenkader in 

deze brief. Wanneer er tegenstrijdigheid is tussen dit afsprakenkader voor 2018 en de 

‘Deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding’ dan is het afsprakenkader leidend. 

  

Tarieven 

Aanbieders en Lekstroomgemeenten zijn overeengekomen dat de tarievenstructuur voor 2018 gelijk 

blijft aan de structuur van 2017. De tarieven wijzigen wel, ingaande op 1 januari 2018. Navolgende 

tabel geldt voor de tarieven van 2018: 

  

 Maatwerkvoorziening Productcode Prijsvoorstel: uur/dagdeel 

Ondersteuning Zelfredzaamheid 1 10A37 € 40,58 uur 

Ondersteuning Zelfredzaamheid 2 10A41 € 52,75 uur 

Ondersteuning Zelfredzaamheid 3 10A45 € 65,94 uur 

Ondersteuning Maatschappelijke 

Deelname 1 

10A46 € 29,42 dagdeel 



 

  

  

Ondersteuning Maatschappelijke 

Deelname 2 

10A50 € 44,64 dagdeel 

Ondersteuning Maatschappelijke 

Deelname 3 

10A54 € 57,83 dagdeel 

Kortdurend Verblijf, bestaande uit:  04A01 € 168, 38 

bestaande uit: 

etmaal 

           Kortdurend verblijf              € 26,35 etmaal 

           Zorgcomponent 3,5 uur   

          Ondersteuning Zelfredzaamheid 1 

            € 142,03 etmaal 

  

Vervoer gekoppeld aan maatschappelijke deelname 

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling 

V&V 

08A01 € 7,12 etmaal 

Vervoer dagbesteding GGZ 08A05 € 6,94 etmaal 

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal 08A06 € 8,40 etmaal 

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel 

extramuraal 

08A02 € 20,29 etmaal 

  

  

Kwaliteit en innovatie 

Aan de overlegtafel van 6 december 2017 is eveneens het herijkte kwaliteitskader voor de 

dienstverlening voor de ‘Deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding’ besproken en 

vastgesteld.Ter informatie hebben wij dit kwaliteitskader bij deze brief gevoegd. U kunt dit kader ook 

vinden op de website: https://www.houten.nl/ondernemers/aanbestedingen/fysieke-overlegtafel-wmo/. 

Het kader maakt integraal deel uit van de ‘Deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding’ en 

vervangt eerder overeengekomen kwaliteitskaders die betrekken hebben op de dienstverlening. 

  

In de overlegtafels is al eens besproken dat ook innovatie een bijdrage kan leveren aan het verhogen 

van de kwaliteit van de WMO diensten aan de inwoners van de Lekstroom. Hoewel het nog niet in de 

verslaglegging als afspraak is genoteerd, is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan de 

mogelijkheid om met innovatie bij te dragen aan een geslaagde transformatie. Om die reden willen de 

colleges ruimte bieden voor innovatieve projecten en initiatieven. Die kunnen lokaal of regionaal 

worden ingezet. Voor het opzetten van innovatiepilots met minimaal één Lekstroomgemeente is apart 

budget beschikbaar. De colleges geven enkele richtlijnen mee om in aanmerking te komen om een 

pilot in een gemeente op te stellen. Allereerst is van belang dat het een pilot is die past binnen het 

beleid van de desbetreffende gemeente of gemeenten. Ook is het nodig dat de beleidsmedewerker 

van de betreffende gemeente meedenkt over de uitvoering en effecten van de pilot. Hiermee kan de 

vertaalslag naar de transformatie goed worden gemaakt. De overige criteria zijn: 

1. De betreffende Lekstroomgemeente en aanbieder komen separaat een prijs, alsmede    

aanvullende afspraken voor de pilot overeen.  

2. De pilot kent een looptijd van maximaal 1 jaar, te starten vanaf het moment dat 

partijen overeenstemming bereiken. Na een half jaar vindt tussen aanbieder en 

gemeente een evaluatie plaats over het effect van de pilot. 

3. De algemeen geldende voorwaarden om voor bekostiging van de innovatiepilot in 

aanmerking   te komen zijn: 

a. Aanbieder toont in een innovatievoorstel aan welke meerwaarde de pilot 

oplevert ten opzichte van het bij opdrachtgever en aanbieder bekende 

zorgpalet; én 

b. Aanbieder toont aan tot welke efficiency deze zorg kan leiden ten opzichte 

van het beschikbare palet aan zorg. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verkorting 



 

  

  

van de duur van de zorg of benutting van economisch voordelige vormen van 

zorg.  

Wanneer het gesprek tussen aanbieder en gemeente leidt tot de vastlegging van afspraken, dan 

beschouwen we dit als een addendum. Hierop zijn, aanvullend op wat over de pilot wordt 

afgesproken, ook de bepalingen uit de ‘Deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding’ en diens 

aanvullende afspraken van toepassing. 

  

Als u bezwaar heeft tegen deze mogelijkheid, dan vernemen wij dat graag binnen twee weken van u. 

   

Procesverloop 

Zoals al in het addendum van 2017 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 voortzetting van de samenwerking.  

  

  

Met vriendelijke groet, 

namens de Lekstroomgemeenten 

  

  

 J.C.H. Rensen, 

Wethouder gemeente Houten 
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