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Samenvatting 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken vanuit de Jeugdzorg 
en de AWBZ. De overgang van Rijk, provincie, zorgverzekeraar en zorgkantoor naar gemeenten 
heeft tot doel het de zorgstelsels eenvoudiger, efficiënter en effectiever te maken. Het uiteindelijke 

doel is het creëren van een veilige omgeving voor kwetsbare burgers, het versterken van hun 
eigen kracht en het versterken van het probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale 
omgeving. Gemeenten moeten vanaf 2015 klaar zijn om deze nieuwe verantwoordelijkheden uit te 
voeren. De budgetten die hiervoor beschikbaar zijn zullen aanzienlijk minder zijn dan de budgetten 
die het Rijk voor dezelfde taken beschikbaar had.  
 
Bij de inwerkingtreding van de Jeugdwet krijgt de gemeente de regie en verantwoordelijkheid over 

de volgende taken: 
 

 de provinciaal gefinancierde jeugdzorg; 
 de toegangstaken van de Bureaus Jeugdzorg; 
 het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (het huidige AMK); 
 de jeugdzorg plus (voorheen de gesloten jeugdzorg); 

 de jeugd-ggz (jongeren met psychische of psychiatrische problematiek); 
 Zorg voor jeugd verstandelijk beperkten (jeugd vb), jeugd-LVB (AWBZ, mogelijk met 

uitzondering van verblijfszorg voor vb-jeugdigen die een leven lang 24-uurs zorg nodig 
hebben);  

 de jeugdbescherming; 
 de jeugdreclassering. 

 

Bij de decentralisatie vanuit de AWBZ worden de volgende taken overgeheveld naar de Wmo en de 
Jeugdwet: 

 kortdurend verblijf; 
 begeleiding individueel1; 

 begeleiding groep
1
; 

 persoonlijke verzorging2; 
 begeleid wonen; 

 inloop GGZ; 

 cliëntondersteuning; 

 hulp op afstand/24-uurs telefonische hulpdienst; 

 zintuigelijk gehandicapten; 

 doventolk. 

 
Binnen de regio Twente (Samen 14) is gewerkt aan gezamenlijke uitgangspunten voor beleid en 
uitvoering op het gebied van de transities Jeugdzorg en AWBZ. Vanuit deze uitgangspunten wordt 

in volle vaart verder gewerkt om tijdig klaar te zijn. Het inkoopproces is daarbij cruciaal om tijdig 
zorg te kunnen bieden aan onze inwoners en ook om de betrokken partners in het veld helderheid 
te geven. Om een versnelling in het proces te kunnen realiseren is een ‘Week van de Inkoop’ 
georganiseerd. De input van diverse ambtelijke werkgroepen, bestaande uit beleidsmedewerkers, 

financiële medewerkers en inkopers uit de verschillende gemeenten van Twente, voor en tijdens de 
Week van de Inkoop heeft geleid tot dit strategisch inkoopdocument. Naast algemene financiële en 
inkoop-technische uitgangspunten biedt dit document een overzicht van de regionaal in te kopen 

voorzieningen en een inkoopstrategie voor elk van die voorzieningen. 
 

 

                                                
1 Dit omvat niet de begeleiding die door de centrumgemeenten gefinancierd wordt (te weten de extramurale 
begeleiding voor zover geboden door opvanginstellingen) 
2 Dit omvat zowel de persoonlijke verzorging volwassenen (ADL) als de persoonlijke verzorging Jeugd (ZG en 
VG voor de groep die niet in de nieuwe Wet Langdurige Zorg valt) 
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1. Uitgangspunten voor inkoop  

 
De wijze waarop de gemeenten binnen Samen14 invulling gaan geven aan de transities is 
afhankelijk van een aantal uitgangspunten. Deels zijn deze uitgangspunten meegegeven door het 

Rijk, deels komen ze voort uit regionale visiedocumenten en kaderstellingen. Dit hoofdstuk biedt 
een overzicht van alle uitgangspunten die reeds zijn overeengekomen en van belang zijn voor 
inkoop, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar uitgangspunten die gelden voor Jeugdzorg en 
uitgangspunten die gelden voor de decentralisatie van AWBZ-functies.  
 
Jeugdzorg 
 

Bronnen voor de besproken uitgangspunten Jeugdzorg: 
 

 Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente, 13 december 2012; 
 Notitie: Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente, waarvan kennis genomen is in het BO op 20 

juni 2013; 

 Jeugdwet: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, 
hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen (Jeugdwet), Gewijzigd voorstel van wet, 17 oktober 2013; 

 Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Twente, 31 oktober 2013; 
 Nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg, nieuwsbrief 

Rijksoverheid.nl, 20 december 2013; 
 Advies positionering regionale jeugdzorgtaken in Twente, BMC adviesmanagement en Bureau 

HHM, januari 2014; 
 Kamerbrief over afspraken VNG en ZN over Jeugdwet, Bijlage 2, Onderhandelingsresultaat ZN 

en VNG: Voorstel Inkoop Jeugd GGZ, 10 februari 2014; 
 Afspraak Regio Twente – Bureau Jeugdzorg Overijssel, gezamenlijke brief Regio Twente en 

Bureau Jeugdzorg Overijssel aan staatssecretaris mr. F. Teeven, 27 februari 2014. 

 

1. Uitgangspunten Rijk 
1.1 Verplichtingen om zorgvormen landelijk of regionaal te organiseren of uit te voeren; 
1.2 Overgangsrecht jeugdzorgcliënten die per 31/12/2014 geïndiceerd of in zorg zijn; 
1.3 Minimaliseren van frictiekosten; 
1.4 In stand houden van de zorginfrastructuur; 
1.5 Overgangsregeling wanneer niet tijdig regionale afspraken gemaakt zijn met 

Bureau Jeugdzorg over het borgen van de continuïteit van (de taken van) Bureau 

Jeugdzorg 
1.6 Op verzoek van de cliënt wordt, onder voorwaarden, een PGB verstrekt 

2. Uitgangspunten afspraken VNG en Zorgverzekeraars 
2.1 In regionaal verband inkopen van de Jeugd-GGZ; 
2.2 Aanhouden van de structuren voor de Jeugd-GGZ; 
2.3 Hanteren NZA-maximumtarieven voor de Jeugd-GGZ als basis voor tariefstelling. 

3. Uitgangspunten vanuit ‘Samen 14’ Advies positionering regionale jeugdzorgtaken in Twente 

3.1 Regionale afspraken om zorgvormen regionaal of lokaal te organiseren of uit te 
voeren. 

3.2 Gezamenlijke taken onderbrengen bij of uitbesteden door het OZJT binnen de 
Gemeenschappelijk regeling Regio Twente. 

4. Uitgangspunten vanuit Regionaal Transitiearrangement 
4.1 Hanteren van 90% van het prijspeil 2012 voor zorgcontinuïteitscliënten in 2015 

voor alle aanbieders; 
4.2 Hanteren van raamovereenkomsten vanaf 2015 met gezamenlijke afspraken over 

prijs en kwaliteit, maar zonder volumeafspraken of budgetgaranties; 
4.3 Toegang (ook tot regionale overeenkomsten) is een lokale verantwoordelijkheid. 
4.4 Gemeenten dragen zelf de kosten voor Jeugdzorg 

5. Uitgangspunten vanuit afspraken Regio Twente en Bureau Jeugdzorg Overijssel 
5.1 De rechtsopvolger van Bureau Jeugdzorg Overijssel (de gecertificeerde instelling) 

krijgt 80% budgetgarantie t.o.v. het budget 2014. 
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AWBZ/Wmo 
 
Bronnen voor de besproken uitgangspunten AWBZ: 
 

 Concept Visie- en keuzenota: Maatschappelijke ondersteuning in Twente, april 2012; 

 Voorstel van wet - regels inzake Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 14 januari 
2014; 

 Kaderstelling regionale samenwerking Wmo, waarvan kennis genomen is in het BO van 13 
februari 2014. 

 
 

6. Uitgangspunten concept wetsvoorstel Wmo 2015 

6.1 Overgangsrecht Wmo gedurende maximaal één jaar 

6.2 Op verzoek van de cliënt wordt, onder voorwaarden, een PGB verstrekt 
 

7. Uitgangspunten vanuit de concept Visie- en keuzenota Maatschappelijk e ondersteuning 
7.1 Hanteren van het regisseursmodel. 

 

8. Uitgangspunten vanuit Kaderstelling regionale samenwerking Wmo 
8.1 Gemeenten maken gebruik van een ( regionaal overeengekomen) set van 

maatwerkvoorzieningen, die waar mogelijk in termen van resultaat geformuleerd 
zijn (output/outcome); 

8.2 Gemeenten hanteren raamovereenkomsten voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, die 
regionaal overeengekomen voorwaarden, kwaliteitseisen en tarieven bevatten; 

8.3 Lokaal wat lokaal kan; 

8.4 Overgangsperiode voor de Wmo in de zin van een ingroeiperiode (transformatie-
fase) 2015-2017; 

8.5 Wmo 2015 wordt zorgvuldig maar wel zoveel mogelijk beleidsrijk ingevoerd; 
8.6 Gemeenten bepalen zelf welke (maatwerk)voorzieningen zij inzetten; 
8.7 Aanbieders zijn niet verplicht hun (maatwerk)voorzieningen in alle gemeenten in te 

zetten; 
8.8 Gemeenten bepalen zelf welke keuzemogelijkheid zij burgers willen bieden; 

8.9 Raamovereenkomsten bevatten geen afnameverplichtingen en volumeafspraken; 
8.10 Gemeenten sluiten een raamovereenkomst met alle aanbieders die voldoen aan de 

eisen 
8.11 Prestaties van aanbieders moeten afdwingbaar zijn. 
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Uitgangspunt 1.1: Verplichtingen om zorgvormen landelijk of regionaal te 

organiseren of uit te voeren 

Voor een aantal zorgvormen binnen jeugdzorg heeft het Rijk de verplichting opgelegd deze 
landelijk of regionaal te organiseren of uit te voeren. De verplichtingen om regionaal in te kopen 
zijn verwerkt in de afspraken die zijn gemaakt tussen de ‘Samen 14’ –gemeenten (uitgangspunt 
3.1). De verplichtingen voor het landelijk inkopen van zeer specialistische zorg met een landelijk 
werkingsgebied zijn opgenomen in het Landelijk Transitiearrangement (zie hoofdstuk 4.1).  
 
Naast het Landelijk Transitiearrangement Jeugdzorg zijn er nog een aantal zorgfuncties waarvoor 

de behoefte is ontstaan om op landelijk niveau afspraken te maken om de continuïteit te borgen3. 
Het betreft de Kindertelefoon, Stichting Opvoeden, Stichting Adoptievoorziening en 

Vertrouwenswerk en Stichting Nidos (onafhankelijke gezins-)voogdij instelling, voor Alleenstaande 
Minderjarige Asielzoekers. In opdracht van gemeenten wordt de VNG opdrachtgever. De landelijke 
inkoop wordt rechtstreeks gefinancierd vanuit het gemeentefonds. 
 
 

Uitgangspunt 1.2: Overgangsrecht voor jeugdzorgcliënten die per 31/12/2014 

geïndiceerd of in zorg zijn 

Het Rijk heeft bepaald dat het overgangsrecht geldt voor jeugdzorgcliënten die per 31-12-2014 in 
zorg of geïndiceerd zijn. Deze continuïteitscliënten hebben in 2015 recht op de zorg die zij op 31-
12-2014 genieten of waarvoor zij op die datum geïndiceerd zijn. Daarbij geldt dat zij deze zorg 
tegen dezelfde condities ontvangen als in 2014 bij dezelfde aanbieder (tenzij de cliënt van 
zorgaanbieder wil wisselen of de zorgaanbieder – bijvoorbeeld – fuseert met een andere 
zorgaanbieder). Voor ‘wachtlijstcliënten’, cliënten die op 31-12-2014 wel geïndiceerd, maar nog 
niet in zorg zijn, geldt dat zij moeten worden toegeleid naar de zorg waar zij aanspraak op hebben. 

Hier geldt niet dat dit bij een bestaande aanbieder moet gebeuren. 
 

Gemeenten zijn dus verplicht om continuïteitscliënten in 2015 de zorgproducten waar zij op 31-12-
2014 recht op hebben ongewijzigd aan te bieden. Wel kunnen gemeenten (gezamenlijk) lagere 
tarieven afspreken. 
 
De duur van de zorgcontinuïteit is de looptijd van de indicatie met een maximum van één jaar. 

Indien de indicatie in 2015 afloopt geldt de zorgcontinuïteit voor maximaal de loopduur van de 
indicatie. Uitzondering daarop is de Pleegzorg, waar geen maximumtermijn aan verbonden is. 
Bovendien kunnen sommige door de rechter of het OM opgelegde maatregelen die door 
de jeugdreclassering worden uitgevoerd een langere looptijd hebben dan één jaar4.  
 
 

Uitgangspunt 1.3: Minimaliseren van frictiekosten 

Het Rijk heeft de gemeenten de opdracht gegeven om de frictiekosten voor de zorgaanbieders zo 
veel mogelijk te minimaliseren. 
 
 

Uitgangspunt 1.4: In stand houden van de zorginfrastructuur 

Het Rijk heeft de gemeenten de opdracht gegeven om de zorginfrastructuur zo veel als mogelijk in 
stand te houden. 
 

 
 

                                                
3 www.vng.nl, decentralisaties sociaal domein / decentralisaties jeugdzorg 
4 Handreiking regionale transitiearrangementen jeugd, stelselwijzing jeugd, 5 juli 2013 
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Uitgangspunt 1.5: Overgangsregeling wanneer niet tijdig regionale afspraken 

gemaakt zijn met Bureau Jeugdzorg over het borgen van de continuïteit van (de 

taken van) Bureau Jeugdzorg 

Het rijk heeft op 20 december 2013 een nieuwsbericht gepubliceerd waarin zij nadere waarborgen 
stelt voor de continuïteit van de Bureaus Jeugdzorg, naar aanleiding van afspraken met IPO en 
VNG. De nadere waarborgen die zijn afgesproken houden in dat gemeenten alle ruimte houden om 
hun intensieve voorbereiding op het nieuwe jeugdstelsel voort te zetten. Per jeugdzorgregio 

kunnen zij op maat afspraken maken over wat zij afnemen van Bureau Jeugdzorg. Als die regionale 
afspraken op 28 februari echter niet hebben geleid tot garanties over continuïteit van de benodigde 
functies en de noodzakelijke infrastructuur in 2015, treedt een overgangsregeling in werking. Die 
houdt in dat gemeenten voor 2015 een budgetgarantie moeten geven aan de Bureaus Jeugdzorg 

van minimaal 80% van het budget in 2014. 
 
Regionaal zijn hier reeds afspraken over gemaakt (zie uitgangspunt 5.1). 

 
 

Uitgangspunt 1.6: Op verzoek van de cliënt wordt, onder voorwaarden, een PGB 

verstrekt 

In de Jeugdwet staat dat het college een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt aan een 
jeugdige, indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen, zodat zij de jeugdhulp die tot de individuele 
voorziening behoort van derden kunnen betrekken.  
 
De Jeugdwet beschrijft een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat het PGB 

daadwerkelijk verstrekt wordt. Hoofdstuk 4.2 van dit strategisch inkoopdocument gaat hier verder 
op in. 
 
 

Uitgangspunt 2.1: In regionaal verband inkopen van de Jeugd-GGZ 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben 
gezamenlijk afgesproken dat de Jeugd-GGZ regionaal ingekocht wordt. Het overeengekomen 
onderhandelingsresultaat5 stelt hierover: ‘De 42 Jeugdzorgregio’s vormen de organisatorische en 
inhoudelijke basis. De inkoop relatie JGGZ ontstaat op de schaal van de 42 jeugdzorgregio’s. 
Binnen een regio voeren twee of drie gemandateerde gemeenten de gesprekken met de 
zorgverzekeraar. Hierbij is de doelstelling om de gesprekken 1 op 1 plaats te laten vinden (een 

vertegenwoordiging vanuit gemeenten in gesprek met 1 vertegenwoordiging vanuit verzekeraars)’. 
 
 

Uitgangspunt 2.2: Aanhouden van de structuren voor de Jeugd-GGZ  

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben 
gezamenlijk afgesproken dat de huidige productstructuren voor de Jeugd-GGZ nog minimaal drie 
jaar behouden blijven. Het overeengekomen onderhandelingsresultaat stelt hierover: ‘Gemeenten 

geven aan dat zij in 2015 verder gaan met de huidige productstructuren en de registratie van 
zorgzwaarte, zoals gehanteerd in de Basis GGZ (vier producten) en de specialistische GGZ (DBC’s). 
Systemen worden hier tijdig op ingericht. Tijdens een periode van 3 jaar wordt heroverwogen of dit 
bijdraagt aan een effectief jeugdstelsel. VNG wordt betrokken bij de doorontwikkeling van deze 

structuren’. 
 
 
 

                                                
5 Kamerbrief over afspraken VNG en ZN over Jeugdwet, Bijlage 2, Onderhandelingsresultaat ZN en VNG: 
Voorstel Inkoop Jeugd GGZ, 10 februari 2014. 
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Uitgangspunt 2.3: Hanteren NZA-maximumtarieven voor de Jeugd-GGZ als basis 

voor tariefstelling 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben 
gezamenlijk afgesproken dat de NZA voor minimaal één jaar maximumtarieven stelt voor de 
Jeugd-GGZ. Het overeengekomen onderhandelingsresultaat6 stelt hierover: ‘Om gemeenten deze 
verantwoordelijkheid waar te kunnen laten maken, dient de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor 
minimaal een jaar prestaties en maximumtarieven vast te stellen voor de jeugd GGZ. Tijdens deze 
periode wordt heroverwogen of deze bijdraagt aan een effectief jeugdstelsel’.  
 

 

Uitgangspunt 3.1: Regionale afspraken om zorgvormen regionaal of lokaal te 

organiseren of uit te voeren waarbij een hoge mate van specialisme 

geassocieerd is met regionaal samenwerken. 

Voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun opvoeders 

heeft het Rijk niet voorgeschreven of deze regionaal of lokaal georganiseerd moeten worden. 

Regionaal zijn afspraken gemaakt over de organisatie en uitvoering van dergelijke taken, waarbij 

voornamelijk gelet is op de eventuele efficiencyvoordelen van regionale samenwerking. 

Efficiencyvoordelen nemen over het algemeen toe wanneer het benodigde aanbod specialistisch 

van aard is en wanneer de betreffende problematiek relatief weinig voorkomt. Bij zeer 

gespecialiseerd aanbod is derhalve afgesproken om regionaal op te trekken. Bijvoorbeeld als het 

gaat om crisiszorg, residentiële zorg, aanbod van specialistische zorg voor de kinderen en jongeren 

met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Tabel 1 geeft een 

overzicht in hoofdlijnen van de afspraken die op dit gebied zijn gemaakt7. 
  
 

Samen inkopen  Samen uitvoeren  Lokaal inkopen 

JeugdzorgPlus  AMHK  Ambulante 

jeugdhulpverlening 

Jeugdbescherming  Crisisdienst (melding, 

analyse, 

crisisinterventie) 

  

Jeugdreclassering  Regionaal reflectiepunt 

(verzamelen/bundelen 

patronen) 

  

Werving, matching & 

uitvoering pleegzorg 

 Advies- & 

consultatiefunctie 

  

Crisisdienst 

(spoedhulp) 

 Backofficetaken   

Residentiële jeugdzorg     

Regionaal reflectiepunt 

(reflectietaken) 

    

 

Tabel 1. Afspraken regionaal samenwerken 

                                                
6 Kamerbrief over afspraken VNG en ZN over Jeugdwet, Bijlage 2, Onderhandelingsresultaat ZN en VNG: 

Voorstel Inkoop Jeugd GGZ, 10 februari 2014. 
7 Advies positionering regionale jeugdzorgtaken in Twente, BMC adviesmanagement en Bureau HHM. 
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De afspraken die gemaakt zijn over ambulante jeugdhulpverlening zijn opnieuw beoordeeld aan de 
hand van nieuwe informatie. Hoofdstuk 4.4.1.2 van dit strategisch inkoopdocument gaat hier 
verder op in. 
 
 

Uitgangspunt 3.2: Gezamenlijke taken onderbrengen bij of uitbesteden door het 

OZJT binnen de Gemeenschappelijk regeling Regio Twente 

Voorgesteld wordt om de regionale taken op het gebied van jeugdhulp onder te brengen bij de 

Regio Twente. De organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (werknaam, ‘OZJT’) – die in 

oprichting is – wordt hiervoor ingericht. De Governance-notitie8 stelt hierover: ‘De gezamenlijke 

taken op het gebied van jeugdzorg kunnen het beste worden ondergebracht bij de Regio Twente en 

dan specifiek bij een nieuw in te richten organisatie, het OZJT. Onze conclusie is vooral gebaseerd 

op de afweging dat de samenwerking binnen Samen14 op basis van vrijblijvendheid is en dat het 

Samen14 ontbreekt aan een eigen uitvoeringsapparaat. De complexiteit van de opgave waarvoor 

de 14 gemeenten geplaatst worden als het gaat om het vormgeven aan gezamenlijke 

jeugdzorgtaken - bestuurlijk, organisatorisch en zorginhoudelijk - vraagt om geformaliseerde 

samenwerking. Door regionale jeugdzorgtaken onder te brengen bij de Regio Twente kan gebruik 

worden gemaakt van het uitvoeringapparaat van de Regio Twente. Door deze jeugdzorgtaken 

onder te brengen bij het OZJT krijgt het inpassen van en vormgeven aan de jeugdzorgtaken de 

aandacht die het, mede gezien de complexiteit van de opgave de komende jaren, verdient. Ook 

krijgen de jeugdzorgtaken die de 14 gemeenten in Twente samen oppakken op deze wijze een 

‘eigen gezicht’ naar buiten. Het OZJT vraagt om een eigen bestuurscommissie (BC), zodat ook 

bestuurlijk voldoende aandacht uitgaat naar de regionale jeugdzorgtaken’. 

Het OZJT is echter nog in oprichting en niet volledig in staat deze taken op haar te nemen. Andere 

mogelijkheden voor het onderbrengen van gezamenlijke taken worden behandeld in hoofdstuk 2.1 

van dit strategisch inkoopdocument.  
 
 

Uitgangspunt 4.1: Hanteren van 90% van het prijspeil 2012 voor 

zorgcontinuïteitscliënten in 2015 

Gemeenten hebben afgesproken in het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) om voor 
zorgcontinuïteitscliënten in 2015 90% van het prijspeil 2012 te hanteren. Het RTA9 stelt hierover: 
‘Gemeenten hebben het voornemen om voor het aanbod aan zorgcontinuïteitcliënten in 2015 90% 

van het prijspeil 2012 te hanteren, uitgaande van de gemiddelde kostprijs per zorgvorm. De 
gedachte hierachter is: gemeenten krijgen een doelmatigheidskorting opgelegd van 4% in 2015, 
oplopend naar 15% in 2017. Daarbij zetten wij in op innovatie, zoals versterking van het 
preventieve veld en de inrichting van wijk- en/of jeugdteams. Hiervoor wordt een deel van het 
budget gereserveerd. Ook krijgen de gemeenten te maken met uitvoeringskosten, zoals het 
contracteren van aanbieders, het ontwikkelen van de ICT-infrastructuur, het inrichten van 
kwaliteitstoetsing, et cetera. Bovenop de 4% doelmatigheidskorting reserveren de 14 gemeenten in 

Twente dus een percentage van het beschikbare budget voor vernieuwing van aanbod en inrichting 
van de uitvoering. Dit leidt tot een kortingspercentage van 10% ten opzichte van het prijspeil 2012 
voor de zorgcontinuïteitcliënten’. Vanwege de onduidelijkheden in het macrobudget is in het RTA 
een groot voorbehoud gemaakt voor wat betreft de benodigde, beschikbare en voorgenomen 
budgetten voor jeugdzorg in Twente (zoals uitgewerkt in het RTA). Waarbij is gesteld dat bij meer 
duidelijkheid over het macrobudget opnieuw gekeken zal worden welke consequenties dit heeft 
voor de uitspraken uit het RTA.  

 
 

                                                
8 Advies positionering regionale jeugdzorgtaken in Twente, BMC adviesmanagement en Bureau HHM. 
9 Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Twente 
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Uitgangspunt 4.2: Hanteren van raamovereenkomsten vanaf 2015 met 

gezamenlijke afspraken over prijs en kwaliteit, maar zonder volumeafspraken 

of budgetgaranties 

Gemeenten hebben afgesproken raamovereenkomsten te hanteren met regionaal overeengekomen 
tarieven en voorwaarden. Het RTA10 stelt hierover: ‘De 14 gemeenten in Twente hebben 
afgesproken vanaf 2015 te werken met raamovereenkomsten. Dit betekent dat de gemeenten 
gezamenlijk afspraken maken met aanbieders over de prijs en kwaliteit van zorg en ondersteuning. 

Het betekent ook dat géén volumeafspraken kunnen worden gemaakt voor 2015. Dit hangt nauw 
samen met het feit dat de toegang lokaal wordt belegd. Het gevolg is dat in het kader van dit 
transitiearrangement géén budgetgaranties kunnen worden gegeven in de richting van aanbieders 
voor nieuwe cliënten die zich in 2015 melden bij gemeenten. Dit staat immers haaks op werken 

met raamovereenkomsten. Wel kunnen gemeenten aangeven welk bedrag zij voornemens zijn aan 
te wenden voor zorgcontinuïteitcliënten’. 
 

Uitzondering is Bureau Jeugdzorg Overijssel, waarmee wel een budgetgarantie is afgesproken (zie 
uitgangspunt 5.1) 
 
 

Uitgangspunt 4.3: Toegang (ook tot regionale overeenkomsten) is een lokale 

verantwoordelijkheid 

Gemeenten hebben afgesproken dat de toegang tot jeugdzorg een lokale verantwoordelijkheid is. 
Het RTA stelt hierover: ‘Gemeenten willen zoveel mogelijk lokaal beoordelen of de inzet van een 
bepaalde vorm van jeugdzorg aan de orde is. Daarom wordt de toegang tot de jeugdzorg lokaal 

belegd. Dit geldt ook voor vormen van jeugdzorg die gemeenten gezamenlijk inkopen. Voor het 
gedwongen kader blijft de toegang lopen via de kinderrechter. Met huis- en jeugdartsen en met 
medisch specialisten worden lokaal nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop zij hun rol als 
verwijzer gaan invullen, gezien de budgettaire verantwoordelijkheid van gemeenten’. 

 
 

Uitgangspunt 4.4: Gemeenten dragen zelf de kosten voor Jeugdzorg 

In het RTA is afgesproken dat gemeenten in Twente ieder voor zich de kosten dragen van het 
gebruik van jeugdzorg, ook als het gaat om vormen van jeugdzorg die gemeenten samen inkopen. 
Dit heet het woonplaatsbeginsel. De kosten van enkele voorwaardelijke beschikbaarheidsdiensten - 
waar geen door beleid beïnvloedbare gebruikscomponent in zit – worden wel gezamenlijk gedeeld. 

Dit betreft bijvoorbeeld de advies- en meldpuntfunctie van het AMHK, de meldpuntfunctie van de 
regionale crisisdienst en de werving en selectie van pleegouders. Hierbij wordt uitgegaan van het 
solidariteitsbeginsel. 
 
 

Uitgangspunt 5.1: De rechtsopvolger van Bureau Jeugdzorg Overijssel (de 

gecertificeerde instelling) krijgt 80% budgetgarantie t.o.v. het budget 2014 

Op 27 februari 2014 hebben de colleges van de 14 Twentse gemeenten Staatssecretaris Teeven 
per brief geïnformeerd over de afspraken die zij gezamenlijk met het Bureau Jeugdzorg Overijssel 

hebben gemaakt over de continuering van functies vanaf 1 januari 201511. ‘We committeren ons 
aan de afspraken in het Regionaal Transitiearrangement (RTA), waarbij we vanwege het 
levensvatbaar houden van een gecertificeerde instelling de grenzen van de afspraken hebben 
opgezocht en maximaal stretchen. (…). Samenvattend leidt dit tot een gegarandeerde afname van 
80% op basis van begroting 2014 voor 2015. Hierbij geldt dat een aantal taken niet meer door BJZ 
worden vervuld maar worden overgebracht naar andere organisaties. Op basis van deze afspraken 

                                                
10 Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg Twente 
11 Afspraak Regio Twente – Bureau Jeugdzorg Overijssel, gezamenlijke brief Regio Twente en Bureau Jeugdzorg 

Overijssel aan staatssecretaris mr. F. Teeven, 27 februari 2014 
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zorgt BJZ voor een sluitende en duurzame exploitatiebegroting voor langere termijn vanuit de 
intentie om de samenwerkingsrelatie te bestendigen. We hebben afgesproken de ontwikkelingen 
periodiek te monitoren en eind 2015 zal op basis van een evaluatie ten aanzien van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering gekeken worden naar het vervolg’. 
 
 

Uitgangspunt 6.1: Overgangsrecht Wmo gedurende maximaal één jaar 

De concept wettekst Wmo stelt dat cliënten die reeds een indicatie hebben en/of in zorg zijn hun 
rechten ten aanzien van hun aanspraak op zorg behouden. Deze cliënten, overgangscliënten, 
behouden hun huidige AWBZ-product tot uiterlijk 1 januari 2016, tenzij de gemeente via 
herindicatie tot overeenstemming komt met de klant voor een ander passende 

(maatwerk)voorziening. In tegenstelling tot de Jeugdzorg is niet expliciet opgenomen dat cliënten 

het recht hebben om bij hun huidige aanbieders te blijven. 
 
 

Uitgangspunt 6.2: Op verzoek van de cliënt wordt, onder voorwaarden, een PGB 

verstrekt 

In de concept wettekst Wmo 2015 staat dat het college een persoonsgebonden budget (PGB) 
verstrekt aan een cliënt, indien de cliënt dit wenst, zodat hij de diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden 

kan betrekken.  
 
De concept wettekst beschrijft een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat het PGB 
daadwerkelijk verstrekt wordt. Hoofdstuk 4.2 van dit strategisch inkoopdocument gaat hier verder 
op in. 
 
 

Uitgangspunt 7.1: Hanteren van het regisseursmodel 

Gemeenten hebben afgesproken in visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente 
om te werken met het regisseursmodel12. In het regisseursmodel is een onafhankelijke regisseur 
(regisseur die niet verbonden is aan een aanbieder die zorg aan de cliënt levert) verantwoordelijk 
om met zijn cliënt een bepaald resultaat te bereiken. Dat resultaat kan bereikt worden door de 

eigen kracht van de klant te benutten, gebruik te maken van informele zorg en door algemene 
voorzieningen of een maatwerkvoorziening in te zetten. De regisseur stelt - samen met de cliënt 
(of zijn/haar sociale omgeving indien de cliënt hiertoe niet zelf in staat is) – een 
ondersteuningsplan op. Het plan beschrijft het resultaat dat bereikt moet worden en de elementen 
die de regisseur hiervoor wil inzetten. Na goedkeuring is het de taak van de regisseur om de 
kwaliteit van de uitvoering van het ondersteuningsplan te bewaken, de tevredenheid van 

betrokkenen periodiek te evalueren en het plan bij te stellen wanneer dit nodig is. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                
12 Concept Visie- en keuzenota: Maatschappelijke ondersteuning in Twente, april 2012 
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Figuur 1. Regisseursmodel 

 
Deze figuur richt zich op zorg in natura; het persoonsgebonden budget staat hier los van.  
Dit strategisch inkoopdocument richt zich op de inkoop van het linkerdeel van dit model13. De 
rechterkant van het model (algemene voorzieningen/welzijn wordt lokaal ingevuld).  

 
 

Uitgangspunt 8.1: Gemeenten maken gebruik van een ( regionaal 

overeengekomen) set van Wmo-maatwerkvoorzieningen, die waar mogelijk in 

termen van resultaat geformuleerd zijn (output/outcome) 

In het regisseursmodel wordt gebruik gemaakt van een set van maatwerkvoorzieningen die vooraf 

gedefinieerd en gecontracteerd zijn. Met behulp van deze set kan een onafhankelijke regisseur 

samen met de cliënt een ondersteuningsplan ontwikkelen. Door eenzelfde set te hanteren is het 
mogelijk maatwerkvoorzieningen regionaal in te kopen. Wel is de set dynamisch; in de loop der tijd 
kunnen er interventies/arrangementen toegevoegd of verwijderd worden.  
 
 

Uitgangspunt 8.2: Gemeenten hanteren raamovereenkomsten voor Wmo-

maatwerkvoorzieningen, die regionaal overeengekomen voorwaarden, 

kwaliteitseisen en tarieven bevatten 

Regionaal inkopen betekent dat voor elke maatwerkvoorziening een raamovereenkomst wordt 
afgesloten (met één of meer aanbieders) waarvoor één set voorwaarden geldt. Zodoende kunnen 
aanbieders aan cliënten die in verschillende gemeenten wonen, dezelfde maatwerkvoorzieningen, 
onder dezelfde voorwaarden leveren. Resultaatgerichte overeenkomsten bieden professionals de 
ruimte om hun ondersteuningsaanbod optimaal in te richten en bovendien zal – door deze ruimte – 

het aantal maatwerkvoorzieningen/overeenkomsten kleiner zijn.  

 
Een belangrijk aspect bij de regionale raamovereenkomsten is dat de inkoop van de 
maatwerkvoorzieningen niet hetzelfde is als de inzet van de maatwerkvoorzieningen. Inzet is het 
feitelijk gebruiken, waar inkoop het afsluiten van raamovereenkomsten is. Omdat 
raamovereenkomsten op geen enkele wijze verplichten dat ze ook ingezet kan worden, is lokaal 
maatwerk mogelijk ook wanneer regionaal ingekocht is.  

 
 
 

                                                
13 Uiteraard kan een cliënt ook geholpen worden met een PGB. Hiervoor geldt geen raamovereenkomst. 
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Uitgangspunt 8.3: Lokaal wat lokaal kan 

De kaderstelling regionale samenwerking Wmo stelt dat gemeenten, vanuit het uitgangspunt 
‘lokaal wat lokaal kan’ zelf invulling geven aan: beleidsplan Wmo, ondersteuningsplan, 
Huishoudelijke Hulp (HH) en algemene Wmo-voorzieningen als cliëntondersteuning (MEE gelden), 
lokale inrichting inloop GGZ (budget gaat naar alle gemeenten), maatschappelijk werk, 

welzijnsvoorzieningen, informele zorg, mantelzorg(compliment). Indien behoefte aan kennisdeling 
en afstemming kan dit (sub)regionaal plaatsvinden, uitgangspunt is lokale borging. 
 
 

Uitgangspunt 8.4: Overgangsperiode voor de Wmo in de zin van een 

ingroeiperiode (transformatie-fase) in 2015 

In 2015 (en optioneel in 2016) zal een overgangsperiode gelden. Hier is voor gekozen omdat 
gemeenten onvoldoende bekend zijn met de materie (de inhoud van de in te kopen zorgvormen). 
Daarom is er een grote behoefte om ervaring op te doen met de materie tijdens een 

overgangsperiode en hierop gebaseerd het beleid aan te passen. Wanneer gemeenten, op basis 
van ervaring, in staat zijn om te beoordelen wat wel en niet moet veranderen, zowel in 
instrumenten als in de wijze van contractering, kan er een langetermijnbeleid worden opgesteld 
met een bijbehorende inkoopstrategie. Het streven is om de overgangstermijn zo kort mogelijk te 
laten zijn.  
 

In de overgangsperiode werken we met nieuw geformuleerde resultaatgerichte 
maatwerkvoorzieningen. Deze nieuwe maatwerkvoorzieningen koppelen we ‘op de achtergrond’ 
met de huidige AWBZ-producten/diensten, zodat we de herkenbaarheid in stand houden. Hierbij 
worden de noodzakelijke tariefkortingen uiteraard doorgevoerd. 
 
 

Uitgangspunt 8.5: Wmo 2015 wordt zorgvuldig maar wel zoveel mogelijk 

beleidsrijk ingevoerd 

De kaderstelling regionale samenwerking Wmo 14 stelt: ‘Wmo 2015 wordt zorgvuldig maar wel 

zoveel mogelijk beleidsrijk ingevoerd. Dit betekent waar mogelijk direct vernieuwing vanaf 1-1-
2015, met een groeimodel voor 2015-2016, om door te ontwikkelen naar een passend model’. 
 
 

Uitgangspunt 8.6: Gemeenten bepalen zelf welke (maatwerk)voorzieningen zij 

inzetten 

Gemeenten bepalen zelf van welke raamovereenkomsten zij gebruik maken. Er is een verschil 
tussen het regionaal inkopen en het lokaal inzetten van maatwerkvoorzieningen. 
 

 

Uitgangspunt 8.7: Aanbieders zijn niet verplicht hun (maatwerk)voorzieningen 

in alle gemeenten in te zetten 

Aanbieders zijn niet verplicht om hun (maatwerk)voorzieningen in alle gemeenten aan te bieden. 
Dit uitgangspunt stelt kleine lokale aanbieders in staat om uitsluitend de gemeente waar zij 
gevestigd zijn te bedienen. Omdat een bijkomend effect zou kunnen zijn dat een gemeente voor 
een bepaalde zorgvorm geen aanbod heeft, wordt hiermee rekening gehouden bij de inkoop van 
voorzieningen.  
 
 

                                                
14 Kaderstelling regionale samenwerking Wmo, Vastgesteld in BO ‘Samen 14’ 13 februari 2014 
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Uitgangspunt 8.8: Gemeenten bepalen zelf welke keuzemogelijkheid zij burgers 

willen bieden 

Gemeenten kunnen zelf bepalen hoeveel keuzemogelijkheden zij burgers bieden of dat zij burgers 
zelfs volledige keuzevrijheid willen geven. Burgers bepalen zelf, binnen de gegeven 
keuzemogelijkheden, van welke aanbieders zij gebruik maken. Aandachtspunt: door het bieden van 
vrije keuzemogelijkheden kunnen gemeenten niet sturen in de cliëntenstromen wanneer zij dat 
zouden willen. 
 
 

Uitgangspunt 8.9: Raamovereenkomsten bevatten geen afnameverplichtingen 

en volumeafspraken 

Gemeenten zijn niet verplicht van alle raamovereenkomsten gebruik te maken. Aanbieders krijgen 
bij het sluiten van de raamovereenkomst geen garantie op een bepaalde afname. De afname is 
afhankelijk van de vraag van cliënten en gemeentelijk beleid.  
Algemeen: aanbieders worden pas ingeschakeld wanneer de cliënt onvoldoende ondersteund kan 
worden met eigen kracht, informele zorg en algemene voorzieningen.  
 
 

Uitgangspunt 8.10: Gemeenten sluiten een raamovereenkomst met alle 

aanbieders die voldoen aan de eisen 

Op termijn zullen de gegadigden voor de raamovereenkomsten mogelijk met elkaar concurreren. 

Tijdens de overgangsperiode is het echter nog niet wenselijk om een competitief element te 
introduceren in de aanbestedingsprocedures: gemeenten moeten onrust bij cliënten en aanbieders 
en lange aanbestedingsprocedures vermijden. 
 
 

Uitgangspunt 8.11: Prestaties van aanbieders moeten afdwingbaar zijn. 

Gemeenten spreken afdwingbare prestaties af met aanbieders in de raamovereenkomsten. Dat 
betekent dat er sprake is van een overheidsopdracht. Dit kan zowel in de vorm van een subsidie-
overeenkomst als een reguliere overheidsopdracht vastgelegd worden: beide moeten in formele zin 
Europees worden aanbesteed. Echter in het geval van maatschappelijke diensten betreft dit een 
nagenoeg regelvrije 2B-procedure. Met het aangaan van open raamovereenkomsten met alle 

partijen die aan de gestelde algemene eisen voldoen, het duidelijk publiek aankondigen van deze 
werkwijze en het publiceren van de aanbestedingsresultaten wordt voldaan aan deze 2B-
procedure. Vervoer is wel een 2A-dienst met strikte aanbestedingsvereisten. 
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2. Inkoopstrategie  

 
In dit hoofdstuk wordt de algemene inkoopstrategie behandeld en worden een aantal specifieke 
punten nader toegelicht. 

 

2.1 Algemene inkoopstrategie 

 
 
Doel (beoogde situatie) 

In de beoogde nieuwe situatie zijn regionaal voor Jeugdzorg en voor de AWBZ/Wmo 

maatwerkvoorzieningen gedefinieerd die ingezet kunnen worden in een ondersteuningsplan. Per 
voorziening zijn afspraken gemaakt met een set van geschikte aanbieders die allen de voorziening 
kunnen leveren en die allen gebonden zijn aan dezelfde voorwaarden en tarieven. Alle geschikte 
partijen (die aan de selectie-eisen voldoen) mogen toetreden tot de set en komen in principe in 
aanmerking voor een opdracht. Per opdracht (per cliënt) is er geen selectieprocedure en maken de 

partijen geen aanbieding; het is de vrije keuze van de cliënt welke aanbieder hij kiest. Daarom zijn 
er geen volumeafspraken; gemeenten weten immers niet welke partijen cliënten zullen kiezen en 
hoeveel cliënten een voorziening gaan afnemen.  
 
 
Contractvorm 
Conform de in hoofdstuk 1 genoemde uitgangspunten gaan we met partijen raamovereenkomsten 

voor levering van maatwerkvoorzieningen aan. Bij de aanbestedingen worden selectie-eisen 
gehanteerd om een minimum kwaliteitsniveau van de aanbieders te kunnen garanderen. De eisen 
kunnen per maatwerkvoorziening verschillen. Alle aanbieders die aan de eisen voldoen kunnen in 
aanmerking komen voor een raamovereenkomst. Zie bijlage 3 voor een overzicht van 
geschiktheidseisen en selectiecriteria. 

Bij de raamovereenkomsten wordt rekening gehouden met het verzorgingsgebied dat een 
aanbieder kan bedienen: aanbieders schrijven niet noodzakelijkerwijs op heel Twente in. 

 
 
Vrije keus cliënten 
Wanneer meerdere aanbieders een raamovereenkomst hebben voor dezelfde voorziening is een 
toedelingsmethodiek nodig om cliënten aan één van die aanbieders te koppelen. Het staat 
gemeente vrij om cliënten hierin 100% keuzevrijheid te bieden. Dat betekent dat cliënten zelf 

mogen kiezen voor één van de aanbieders die gecontracteerd zijn voor een maatwerkvoorziening 
die de cliënt nodig heeft. De toedelingsmethodiek is in dit geval de vrije keuze van de cliënt.  
 
Na een korte analyse blijkt dat het aanbestedingsrechterlijk is toegestaan om de vrije keuze van de 
cliënt als toedelingsmethodiek te hanteren, mits dit vermeld wordt in de aanbestedingsstukken. 
Wel zal dit punt nogmaals onderzocht worden in een uitgebreide juridische controle.  
 

Gemeenten zijn ook vrij om wel zelf een toedelingsmethodiek te ontwerpen (ten koste van de 
keuzevrijheid van de cliënt). Ook in dit geval moet de exacte methodiek meegedeeld worden in de 

aanbestedingsstukken. Aantekening hierbij is dat het onduidelijk is of het ontwerpen van een 
toedelingsmethodiek nut heeft wanneer alle aanbieders - die voor één maatwerkvoorziening 
gecontracteerd zijn - dezelfde tarieven hanteren.  
 
Het kan ook voorkomen dat er slechts één aanbieder gecontracteerd is die een passende 

voorziening aan de cliënt kan bieden. In dat geval is er geen sprake van een toedelingsmethodiek. 
 
 
Tussentijds toetreden 
Tijdens de looptijd van een raamovereenkomst kan een aanbieder, die aan de eisen voldoet, 
‘toetreden’ tot de overeenkomst wanneer hij de betreffende voorziening wil gaan leveren. Dit om 

zoveel mogelijk ruimte te kunnen bieden aan nieuwe aanbieders en nieuwe initiatieven.  
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Tussentijds toetreden lijkt aanbestedingsrechterlijk toegestaan voor 2B-diensten, mits de 
afspraken over toetreding expliciet opgenomen worden in de raamovereenkomsten van alle 
aanbieders. Echter, ook dit punt zal nogmaals onderzocht worden in een uitgebreide juridische 
controle. 
 
 

Duur overeenkomst 
Raamovereenkomsten hebben op basis van de Aanbestedingswet 2012 een maximumduur van 4 
jaar. Afgezien van wettelijke verplichtingen is het ook de vraag of een langdurige 
raamovereenkomst wenselijk is tijdens de overgangsfase. Mogelijk zou een dergelijke 
overeenkomst de transitie naar de nieuwe situatie vertragen of beletten. Aangezien de 
overgangsfase idealiter slechts 1 jaar duurt, ligt het voor de hand om overeenkomsten aan te 

besteden die jaarlijks opzegbaar zijn. Bovendien zullen begin 2016 de nieuwe Europese 
aanbestedingsrichtlijnen verwerkt zijn in de Nederlandse wetgeving, waarin de mogelijkheden voor 
gemeenten verruimd worden. Desondanks kan per voorziening voor een andere duur gekozen 
worden. 
 
 
Overheidsopdracht, subsidie of subsidieovereenkomst 

Gemeenten kunnen op verschillende manieren een verbintenis aangaan met een aanbieder: via 
een subsidie, een subsidieovereenkomst of een overheidsopdracht. De keuze voor één van de 
mogelijkheden beïnvloedt het recht dat van toepassing is, de aanbestedingsverplichtingen van de 
gemeente en de mate waarin de gemeente prestaties kan afdwingen. 
 
Conform de uitgangspunten (hoofdstuk 1) moeten prestaties van aanbieders afdwingbaar zijn. Als 
een gemeente een subsidie verstrekt – waarbij geen aanbestedingsverplichting geldt - kan zij 

prestaties niet afdwingen bij de ontvanger (wel kan een gemeente een subsidie stopzetten). 
Daarom is een subsidie vaak geen geschikte overeenkomst voor individuele diensten in de sfeer 
van zorg en welzijn. (Voor een beperkt aantal collectieve 

voorzieningen/beschikbaarheidsvoorzieningen – wanneer een gemeente niet de wens heeft om 
prestaties af te dwingen – is een subsidie mogelijk wel geschikt).  
Voor de voorzieningen wordt derhalve een overheidsopdracht afgesloten in de vorm van 

raamovereenkomsten, tenzij er zeer sterke argumenten bestaan voor subsidie. Vanzelfsprekend is 
er aandacht voor de gevolgen voor instellingen waarmee nu een subsidierelatie bestaat en straks 
mogelijk (ook) een inkooprelatie. Tabel 2 verduidelijkt het verschil tussen een subsidie, een 
subsidieovereenkomst en een reguliere overheidsopdracht.  
 
 

Overzicht Subsidie Subsidie 
overeenkomst 

Overheids- 
opdracht 

 
Prestaties afdwingbaar: 
 

 
Nee 

 
Ja 

 
Ja 

 
Rechtsgebied: 
 

 
Publiekrecht 

Privaatrecht 
(i.c.m. subsidie 
onder publiekrecht) 

 
Privaatrecht 

 
Aanbestedingsplichtig: 
 

 
Nee 

Ja  
(vaak 2B- diensten 
met beperkt regime) 

Ja  
(vaak 2B diensten 
met beperkt regime) 

 
Tabel 2: overzicht verschillen subsidie, subsidie-overeenkomst en overheidsopdracht 

 
 
Aanbestedingsvorm 

De maatwerkvoorzieningen moeten Europees worden aanbesteed. Voor alle 
maatwerkvoorzieningen geldt dat zij – gezien het maatschappelijk karakter – door de Europese 
aanbestedingswetgeving geclassificeerd worden als een 2B-dienst. Voor dergelijke diensten zijn de 
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aanbestedings-technische voorschriften minimaal. De belangrijkste verplichting die voor 2B-
diensten is opgenomen in de wet is de publicatie van de resultaten van de aanbesteding achteraf 
(via bijvoorbeeld Tenderned). Wel gelden de algemene aanbestedingsbeginselen (het beginsel van 
non-discriminatie, van gelijke behandeling, van transparantie en van proportionaliteit). 
 
Btw-heffing 
Omdat maatschappelijke diensten vrijgesteld zijn van Btw-heffing hoeft over de 

maatwerkvoorzieningen in principe geen Btw afgedragen te worden. Dit staat in elk geval vast voor 
de hulp die door gemeenten zelf wordt ingekocht. De jeugdhulp en de AWBZ/Wmo zijn 
uitgezonderd van Btw ongeacht hoe de hulp wordt ingekocht: het is de aard van de dienst en niet 
de juridische relatie die de vrijstelling bepaalt. 
 
Als de hulp echter via een gemeenschappelijke regeling wordt ingekocht is er wel het risico op Btw-

heffing over de kosten voor inkoopdiensten (niet over de (maatwerk)voorzieningen). Het probleem 
speelt nu al met gemeenschappelijke regelingen voor de publieke gezondheid. De 
Belastinginspectie heeft hier vragen over gesteld en neigt naar Btw-heffing omdat er een 
gemeenschappelijke regeling tussen zit. De gemeente Amsterdam heeft over het vraagstuk met 
betrekking tot jeugdhulp een brief aan het Rijk gestuurd, waar nog geen antwoord op is gekomen.  
 
Evengoed is vooralsnog de conclusie dat er geen Btw betaald hoeft te worden. Gezien het belang 

van deze discussie zal ook dit punt nogmaals onderzocht worden in een uitgebreide juridische 
controle. 
 
 
Uitvoering 
Uitgangspunt is om de gezamenlijke taken op het gebied van jeugdzorg en AWBZ/Wmo onder te 
brengen bij het OZJT. Het OZJT bestaat echter niet als entiteit. Het is een organisatie in 

ontwikkeling. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbestedingstrajecten door een werkgroep 
namens de 14 gemeenten wordt uitgevoerd of dat per aanbesteding één trekkende gemeente 
hiervoor wordt aangewezen. 

 
Voor de aanbestedingstrajecten zelf is het noodzakelijk dat één aanbestedende dienst de opdracht 
aanbesteed. Welke aanbestedende dienst dit zal zijn is nog niet bekend. Voordat deze keuze 

gemaakt kan worden moeten bovenstaande vragen met betrekking tot Btw-heffing beantwoord 
zijn.  
 
 
Inkoopvoorwaarden 
Op de overeenkomsten worden de Twentse inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Deze 
inkoopvoorwaarden zijn ontwikkeld door de VNG en worden door alle gemeenten in Twente 

gehanteerd. 
 
 

2.2 Vrijgevestigden 

 

Vrijgevestigden zijn professionele aanbieders die momenteel veelal als ZZP'er (zelfstandige zonder 
personeel) werken. Het betreffen:  
 

 Psychologen en psychotherapeuten (BIG-geregistreerd)  
 Gespecialiseerde GGZ: psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog 
 Basis GGZ: GZ psycholoog  

 Creatief therapeuten 
 Zorgboeren 
 Zelfstandig werkende gezinsbegeleiders 
 Zelfstandig werkende thuiszorg (zelfstandige zonder personeel)  
 Zelfstandig werkende thuisbegeleiders en/of (wijk)verpleegkundigen 
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Op dit moment worden de vrijgevestigden gefinancierd vanuit: 
 
ZvW:  GGZ hulpverleners 
AWBZ: zelfstandigen en zorgboeren (vaak als onderaannemer van een ZIN-aanbieder) 
PGB:  zelfstandigen en zorgboeren 
Prov gefin: zelfstandigen en zorgboeren (vaak als onderaannemer van een ZIN-aanbieder) 
 

Vrijgevestigden organiseren zich steeds vaker in lokale en regionale samenwerkingsverbanden. De 
vrijgevestigden werken soms met PGB budgetten; met name in de AWBZ op de functie begeleiding. 
De cliënt is dan de opdrachtgever en zorgt voor de financiële afhandeling. Vanaf 2015 wordt de 
financiële PGB-afhandeling door de Sociale Verzekering Bank (SVB) verricht. In de jeugd-ggz zijn 
veel vrijgevestigden werkzaam. Hier wordt niet met PGB’s gewerkt. Voor de inkoop van (J)GGZ 
geldt op basis van landelijke afspraken in ieder geval, door het zorgkantoor gefaciliteerde, 

regionale inkoop voor maximaal 3 jaar.  
 
De vrijgevestigden zijn belangrijk om maatwerk te kunnen leveren. Dat heeft vaak te maken met 
de tijden waarop de zorg ingezet moet worden maar ook omdat ze de flexibiliteit en inhoudelijke 
kennis hebben om flexibele oplossingen aan te dragen.  
Vrijgevestigden kunnen worden ingezet bij: 
 

 Expertise bij vraagverheldering (ook voor huisartsen) eventueel als onderdeel van een 
consulatie team 

 Diagnose  
 Behandeling 
 Begeleiding 
 Innovatie: bv pré-diagnostiek en rondom of i.h.k.v. passend onderwijs 

 

Het is daarom belangrijk dat vrijgevestigden een goede plek krijgen in het inkoopstelsel binnen de 
Jeugdzorg en Wmo. 
 

 

2.3 Financiële prikkels 

 
In het Jeugd en Wmo stelsel moeten financiële prikkels ingebouwd worden om de zorgkosten 
beheersbaar te houden. Naast (het aanscherpen van) toegang is de belangrijkste mogelijkheid voor 
financiële prikkels de inhoud van de raamovereenkomsten. In hoofdlijn zijn er drie opties: 
 

 De contracten kunnen input of throughput georiënteerd zijn, dat wil zeggen dat per 

verrichting zal worden betaald (de klassieke vorm, ook wel inspanningsverplichting 
genoemd).  

 De contracten kunnen ook op basis van output of outcome, een af te spreken prestatie of 
resultaat worden afgesloten. Er wordt betaald voor het bereiken van een specifiek resultaat 
of prestatie (resultaatsverplichting). In dit geval is het aan de zorgaanbieder om te bepalen 
hoe deze die prestatie of resultaat wil bereiken, daarmee veel ruimte latend voor de 
invulling door de professional. 

 Ten slotte is het ook nog mogelijk om een contract af te sluiten voor de beschikbaarheid 
van een bepaalde faciliteit of voorziening (bijvoorbeeld dagbesteding of kindertelefoon). Dit 
laatste lijkt relevant als de voorziening hoge vaste kosten en relatief lage variabele kosten 
kent. 

 
Contracten op basis van output hebben in het regisseursmodel de voorkeur boven contracten op 

basis van input. Contracten op output basis stimuleren aanbieders om effectief te opereren (de 
juiste output te genereren) en om dit efficiënt te doen (de extra inzet van middelen komt immers 
voor rekening van de aanbieder). Contracten gebaseerd op input, daarentegen, stimuleren niet tot 
een effectiviteitsprikkel.  
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Bovendien bieden contracten op basis van output professionals de ruimte om hun 
ondersteuningsaanbod naar eigen inzicht optimaal in te richten. 
 
Het risico bestaat dat er te weinig tijd is om meetbare resultaatafspraken te definiëren, te 
beoordelen (voor de aanbestedingen) en te managen gedurende de uitvoering 
(contractmanagement) in relatie tot het tijdsbestek waarin de inkoop moet gaan plaatsvinden en 
de omvang van de inkoop; het is van groot belang aandacht te besteden aan het zorgvuldig 

opstellen van meetbare resultaatdefinities om het inkooptraject op resultaat vorm te kunnen geven 
en daarmee effectieve zorg en ondersteuning te kunnen organiseren. 
 
Ook willen we in het kader van kostenbeheersing in de bestekken aansluiting zoeken – mits dit 
juridisch houdbaar blijkt - bij de Wet Normering Topinkomens. 
 

2.4 Marktordening 

 
Gemeenten moeten zich ervan bewust zijn dat zij in de markt van zorg en welzijn voor veel 
activiteiten monopsonist zijn (de enige vragende partij). Een monopsonist bepaalt hoe de markt er 
op middellange termijn uitziet. Door haar handelen of nalaten bepaalt zij in feite hoeveel en welke 

aanbieders op de markt kunnen blijven opereren.  
 
Indien één aanbieder de regie krijgt over een groep cliënten zal hij in eerste instantie genoodzaakt 
zijn onderaannemers in te zetten voor voorzieningen die hij zelf niet aanbiedt. Hij zal zich echter 
snel realiseren dat hij op deze wijze een deel van zijn marge overdraagt aan een concurrent. Het is 
nu relatief eenvoudig en risicovrij voor de hoofdaannemer om de voorzieningen van zijn 
onderaannemers zelf te ontwikkelen en aan te bieden, omdat hij zelf voor de benodigde afzet kan 

zorgen. Wanneer op den duur het aantal zorgaanbieders afneemt, neemt ook de druk af om goede 
kwaliteit tegen aantrekkelijke voorwaarden te leveren. 
 

De positie van monopsonist legt expliciet de verantwoordelijkheid voor de marktordening op 
middellange termijn bij de gemeente. Gemeenten zullen hier in hun beleidskeuzes rekening mee 
moeten houden. Variabelen die beïnvloed worden door die beleidskeuze zijn bijvoorbeeld het aantal 

aanbieders op de markt, de afzetverdeling onder die aanbieders en het aantal aanbieders dat actief 
is als onderaannemer.  
 
In Twente wordt voor de provinciale jeugdzorg gekozen voor een andere marktordening dan in de 
huidige situatie. Het rechtstreeks en transparant willen aanspreken van aanbieders betekent het 
verlaten van het hoofdaannemerschap binnen de provinciale jeugdzorg en leidt daarmee tot het 
rechtstreeks contracteren van instellingen. 

 
 

2.5 Overgangssituatie 

 

In 2015 (en optioneel in 2016) zal een overgangsperiode gelden. Hier is voor gekozen omdat 

gemeenten onvoldoende bekend zijn met de materie (de inhoud van de in te kopen zorg). Daarom 
is er een grote behoefte om ervaring op te doen met de materie tijdens een overgangsperiode en 
hierop gebaseerd het beleid aan te passen. Wanneer gemeenten, op basis van ervaring, in staat 
zijn om te beoordelen wat wel en niet moet veranderen, zowel in instrumenten als in de wijze van 
contractering, kan er een langetermijnbeleid worden opgesteld met een bijbehorende 
inkoopstrategie. Het streven is om de overgangstermijn zo kort mogelijk te laten zijn.  

 
In de overgangsperiode werken we met nieuw geformuleerde resultaatgerichte 
maatwerkvoorzieningen. Deze nieuwe maatwerkvoorzieningen koppelen we ‘op de achtergrond’ 
met de huidige AWBZ-producten/diensten, zodat we de herkenbaarheid in stand houden. Hierbij 
worden de noodzakelijke tariefkortingen uiteraard doorgevoerd. 
  



 

 
 
 
 
 

 

PAGINA 19/48 
 
 

 

3. Financiën 

 
Dat er financieel nog grote onduidelijkheden zijn is algemeen bekend. Financieel was en is het 
uitgangspunt dat de nieuwe taken worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget (dat gekort 

overkomt). Het antwoord op de vraag of dit haalbaar is nu nog moeilijk te geven. Vanuit ‘Samen14’ 
zijn en worden vele inspanningen (o.a. week van de inkoop) verricht om meer zicht te krijgen op 
de cijfers. We constateren dat het zicht op de cijfers van de nieuwe Jeugdwet op dit moment wat 
scherper is dan bij de nieuwe Wmo.  
 

3.1 Budgetten 

 
Jeugd (Macrobudget Twente ca. € 130 miljoen) 
Bij de Jeugdwet zijn er met name grote onzekerheden over volume- en prijsontwikkelingen bij het 
macrobudget, met name de jeugd-AWBZ en de jeugd-ZVW. Omdat de beschikbare cijfers dateren 
uit 2011/2012 is op basis van historische kengetallen geprobeerd het benodigde budget zo goed 

mogelijk in te schatten. Landelijk is wel aangegeven dat er een ondergrens ligt van 95% van het 
nu bekende budget. Ondertussen wordt gewerkt aan een KPMG -kostprijs onderzoek om meer zicht 
te krijgen op de tarieven. Een eerste beeld is geschetst in de week van de inkoop, maar zoals 
aangegeven zijn er nog zoveel onzekerheden dat het in deze fase niet mogelijk is harde conclusies 
te verbinden aan deze berekening; het gaat om een indicatie voor het jaar 2015. Een aantal 
variabelen dient inderdaad nog scherper te worden gesteld, waaronder naast de hierboven 
genoemde het kortingspercentage op de tarieven voor nieuwe klanten. Bestuurlijk is ruimte 

geboden om tussen sectoren verschillende prijskortingen te hanteren. Dit zal worden meegenomen 
in het definitieve rekenwerk, waarbij er vanuit wordt gegaan dat voor de feitelijke inkoop een 
voldoende financieel beeld gereed is. 
 
 

 

 
 

Tabel 3. Verwachte inkomsten Jeugdzorg 2015 

 
 
 

Uitgaven 2015 Inkomsten 2015

AWBZ Jeugd 54.708.090€     Incl . 10% korting Almelo 21.979.679€      

ZvW Jeugd 24.575.815€     Incl . 10% korting Borne 3.729.536€        

Provinciale Jeugdzorg, Jarabee 28.386.000€     Incl . 10% korting Dinkelland 2.670.685€        

Provinciale Jeugdzorg, Trias 3.242.160€       Incl . 10% korting Enschede 39.108.951€      

Provinciale Jeugdzorg, WSG & SGJ 954.900€           Incl . 10% korting Haaksbergen 4.125.414€        

Hellendoorn 6.703.735€        

JB/JR WSG, SGJ, LdH 4.771.666€       Incl . 10% korting Hengelo 18.625.598€      

BJZO Hof van Twente 5.094.722€        

JB/JR 10.267.586€     80% budgetgarantie Losser 4.430.709€        

Kosten AMHK (excl. Crisidienst) 1.304.845€       80% budgetgarantie Oldenzaal 6.240.467€        

Crisisdienst 316.680€           80% budgetgarantie Rijssen-Holten 6.322.058€        

Financiering inzet FTE BJZO 3.363.750€       Afspraak met BJZO Tubbergen 1.911.626€        

JeugdzorgPlus Twenterand 6.667.516€        

Intermetzo 2.310.386€       Incl . 10% korting Wierden 2.483.435€        

Otto Gerhardt Heldering 2.167.515€       Incl . 10% korting

Landelijke Transitie-Arrangement 2.862.071€       2,2% van macrobudget

Totale kosten 139.231.464€   Macrobudget Jeugdzorg 130.094.131€    VWS dd 5-12-2013

Nog te verrekenen indexatie over 

2013 en 2014 stel 2% per jaar 135.349.934€    

Saldo 2015
(- = tekort, + = overschot)

excl. indexatie 2013 en 2014 9.137.333-€       -7,0%

excl. indexatie 2013 en 2014 3.881.530-€       -2,9%

Verwachte uitgaven en inkomsten Jeugdzorg in Twente
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Nieuwe Wmo (Macrobudget Twente ca. 155 miljoen) 
Voor de nieuwe Wmo zijn weliswaar eind januari de eerste indicaties verschenen over het 
macrobudget maar een toelichting op deze indicatieve cijfers ontbreekt vooralsnog. Aan de 
uitgavenkant heeft ook hier de week van de inkoop wel nuttige informatie opgeleverd, maar dit 
beeld is nog allesbehalve compleet. 
 
 

 
 

Tabel 4. Verwachte inkomsten Wmo 2015 
 De bedragen opgenomen in de kolom ‘Budget nieuwe taken centrumgemeente’  

betreffen de taak 'begeleid wonen' 

 
 
Financieel kader voor de inkoop 
Belangrijk uitgangspunt voor de inkoop is om binnen de (lokale) budgettaire ruimte te blijven. Op 
dit moment beschikken gemeenten echter nog over onvoldoende informatie om de noodzakelijke 

berekeningen te maken om dit te realiseren. Gezien de invoeringsdatum van 1 januari 2015 
worden in het inkoopproces uitgangspunten voor prijzen meegeven, omkleed met voorbehouden. 
Zolang gemeenten de rondrekening niet kunnen maken blijft er onduidelijkheid bestaan voor 
aanbieders voor wat betreft prijzen en voor gemeenten voor wat betreft de budgettaire ruimte. 
Gemeenten en aanbieders zullen gezamenlijk met deze onduidelijkheid moeten werken. 
 

 

3.2 Financiële risico’s 

 
Helder is dat gemeenten forse risico’s lopen, met name in het overgangsrecht en in de fase van 
transitie naar transformatie. Hoe gemeenten invulling geven aan het risicomanagement is een 

lokale keuze. Dit is immers mede afhankelijk van de financiële gezondheid van de individuele 
gemeente. Naast de incidentele risico’s in de eerste jaren is ook er sprake van blijvende structurele 
risico’s omdat er sprake is van openeinde regelingen. Ten dele hebben hier de gemeenten zelf 
invloed op omdat ze sturen op toegang en inzetten op preventie. In een aantal gevallen wordt de 
toegang rechterlijk bepaald en is de invloed van de gemeenten beperkt. 

Uitgaven 2015 Inkomsten 2015
Budget nieuwe 

taken 

gemeenten

Budget nieuwe 

taken centrum-

gemeenten

Almelo 17.120.963€      9.204.360€          

n.n.b. Borne 5.424.990€        

Dinkelland 4.871.513€        

Enschede 27.855.592€      26.020.068€        

Haaksbergen 2.749.080€        

Hellendoorn 8.265.953€        

Hengelo 15.578.230€      

Hof van Twente 6.299.595€        

Losser 3.789.864€        

Oldenzaal 6.297.434€        

Rijssen-Holten 5.738.833€        

Tubbergen 4.028.759€        

Twenterand 8.251.124€        

Wierden 3.742.358€        

120.014.288€    35.224.428€        

Totaal Budget Twente Nieuwe WMO 155.238.716€    

Verwachte uitgaven en inkomsten nieuwe WMO in Twente
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Risico overgangsrecht (korte termijn) 
De concept wettekst Wmo geeft aan dat de verleende zorgindicatie voor bestaande cliënten 
gedurende 2015 gerespecteerd moet worden. Het is onduidelijk of dit betekent dat gemeenten niet 
over de tarieven van het persoonsgebonden budget (PGB) mogen onderhandelen. Over dit 
vraagstuk is op hoog niveau contact opgenomen met het ministerie van VWS. VWS-ambtenaren 
hebben aangegeven (Wmo bijeenkomst Amersfoort, 24 maart 2014) dat wel degelijk over de PGB-
tarieven onderhandeld mag worden. Gemeenten lopen een zeer groot financieel risico in het 

overgangsjaar 2015 wanneer desondanks zou blijken dat de PGB-tarieven niet verlaagd mogen 
worden. De bezuinigingen moeten dan immers volledig bij Zorg in Natura (ZIN) gerealiseerd 
worden.  
 
Risico PGB (middellange termijn) 
In een nieuw stelsel zien we een verschuiving van PGB naar ZIN. Vanwege wettelijke bepalingen 

wordt instroom in de PGB moeilijker en zal instroom in de ZIN stijgen. Omdat ZIN duurder is (25 
tot 43%) stijgen de zorgkosten en dat levert een financieel probleem op. De vraag is: hoe kunnen 
we deze beweging indammen bijvoorbeeld door voorwaarden of kwalificatie-eisen te stellen of door 
een gedifferentieerd tarievenstelsel toe te passen binnen ZIN.  
 
Leveringsplicht  
In de Jeugdwet is een leveringsplicht opgenomen voor gemeenten. De voorzieningen waarvoor 

deze plicht geldt worden daardoor openeinde regelingen. De mogelijkheden van gemeenten om de 
kosten van deze regelingen te beheersen zijn (zeer) beperkt. 
 
Btw-heffing 
Als de maatwerkvoorzieningen via een gemeenschappelijke regeling wordt ingekocht bestaat er 
een risico op Btw-heffing over de kosten voor inkoopdiensten (niet over de 
(maatwerk)voorzieningen). Het probleem speelt nu al met gemeenschappelijke regelingen voor de 

publieke gezondheid. De Belastinginspectie heeft hier vragen over gesteld en de gemeente 
Amsterdam heeft over het vraagstuk - met betrekking tot jeugdhulp - een brief aan het Rijk 
gestuurd, waar nog geen antwoord op is gekomen. Evengoed is vooralsnog de conclusie dat er 

geen Btw betaald hoeft te worden. 
 
Toenemende vraag 

Een autonome groei van de vraag naar zorg – zonder dat daar een budgetgroei tegenover staat – 
vormt een groot financieel risico. Bekend is bijvoorbeeld dat de jeugd-ggz een jaarlijkse 
volumegroet van ca. 10% kent. Hoe groot dit probleem is bij andere voorzieningen is moeilijk in te 
schatten door het ontbreken van gegevens.  
 
 

3.3 Aanpak m.b.t. budgetafspraken 

 
Uitgangspunt is – conform hoofdstuk 1 – om raamovereenkomsten met instellingen af te sluiten 
waarin kwaliteitsafspraken en tarieven per voorziening zijn opgenomen. Expliciet is afgesproken 
dat volumegaranties niet worden opgenomen.  
  

Echter, het ontbreken van enige vorm van budgetafspraken leidt tot onrust bij aanbieders (die 
dergelijke afspraken met het zorgkantoor gewend zijn). Bovendien kunnen aanbieders te maken 
krijgen met liquiditeitsproblemen wanneer gemeenten geen voorschotbetalingen bieden. Het risico 
bestaat dat instellingen – die momenteel wel voorschotbetalingen ontvangen – in dat geval nieuwe 
financieringsfaciliteiten moeten afnemen bij banken waardoor hun rentelasten aanzienlijk zullen 
stijgen. Instellingen zullen de hogere kosten uiteindelijk doorberekenen in hun tarieven. Bovendien 

is niet met zekerheid te stellen dat banken (zonder meer) bereid zullen zijn de benodigde 
financieringsfaciliteiten te verstrekken.  
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Budgetafspraken 
Gemeenten hebben de behoefte om de genoemde financieringsrisico’s te beperken. Hiervoor 
worden budgetafspraken gemaakt tussen gemeenten en instellingen. Dit verandert niets aan de 
voorgenomen werkwijze voor wat betreft de raamovereenkomsten; deze worden afgesloten als 
beoogd, gebaseerd op kwaliteitsafspraken en tarieven. Daarnaast worden met instellingen 
budgetafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn géén garanties en instellingen kunnen aan de 
afspraken géén rechten ontlenen. Wanneer het gerealiseerde volume lager is dan de 

budgetafspraak zal uitsluitend het gerealiseerde volume vergoed worden. Gemeenten zijn dus niet 
verplicht om tot aan de budgetafspraak te vergoeden. De financiering door zorgkantoor, 
zorgverzekeraar en provincie is momenteel ook met budgetafspraken (geen budgetgaranties) 
georganiseerd. Instellingen kunnen op basis van dergelijke afspraken hun organisatie en 
bedrijfsvoering begroten.  
 

De omvang van de budgetafspraken kan pas bepaald worden wanneer gemeenten over voldoende 
gegevens beschikken om een rondrekening te maken. De budgetafspraken zijn niet 
noodzakelijkerwijs gelijk voor alle voorzieningen.  
 
 
Bevoorschotting 
Instellingen ontvangen in 2015 periodiek voor bijvoorbeeld 75% van de budgetafspraak een 

voorschot. Deze bevoorschotting voorkomt liquiditeitsproblemen bij instellingen door het huidige 
stelsel van bevoorschotting voort te zetten (op een lager niveau). Door (bijvoorbeeld) 75% van de 
budgetafspraak te hanteren wordt het risico op overbevoorschotting door de gemeente beperkt. 
 
Periodiek wordt de realisatie vergeleken met de bevoorschotting. Afwijkingen buiten een bepaalde 
bandbreedte worden verrekend met de volgende bevoorschottingen. Door de bevoorschotting aan 
te passen op de realisatie wordt het financiële risico (o.a. op overbevoorschotting en daarmee 

rentederving) voor de gemeente beperkt.  
 
Bijkomend voordeel van deze vorm van financiering is dat gemeenten actuele gegevens 

beschikbaar hebben over de uitputting van de budgetten. Dit geeft gemeenten de ruimte om 
budgetuitputting tijdig en adequaat te signaleren, bij te sturen en te beheersen. Wanneer een 
instelling zijn afgesproken volume vroegtijdig bereikt kunnen bijvoorbeeld vervolgafspraken 

gemaakt worden. Gemeenten hebben immers zicht op eventuele onderuitputting bij andere 
instellingen.  
 
Het deel van het totaal beschikbare budget dat geen onderdeel uitmaakt van de budgetafspraken 
kan door gemeenten worden ingezet om nieuwe aanbieders te contracteren. Zij kunnen hiervoor 
bijvoorbeeld lokaal afspraken maken met lokale instellingen, mits dat onder dezelfde inkoop- en 
contractvoorwaarden geschiedt als op regionaal niveau worden gemaakt. Ook kunnen zij dit deel 

van het budget inzetten wanneer overuitputting bij instellingen niet gecompenseerd kan worden 
met onderuitputting bij andere instellingen.  
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4. Overzicht decentralisaties  

 
 
De uitgangspunten voor inkoop – besproken in hoofdstuk 1 – resulteren voor de periode 2015 t/m 

2017 in het stelsel dat is afgebeeld in figuur 2. De rode cijfers in de figuur zijn hoofdstuknummers 
die verwijzen naar dit strategisch inkoopdocument.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figuur 2: overzicht decentralisaties per fase 

Legenda: ZIN; Zorg In Nature, PGB: Persoonsgebonden budget, LTA: landelijk transitiearrangement. 

 

 
 
 
 
 
 

4.1 Landelijk transitiearrangement 

 
Het Landelijk Transitiearrangement Jeugd (LTA) betreft de inkoop van zeer specialistische zorg met 
een landelijk werkingsgebied. De VNG ontwikkelt hiervoor een programma van eisen en sluit 
raamovereenkomsten met verschillende partijen. In het regionale transitiearrangement is een 

verwijzing opgenomen naar het LTA voor wat betreft de specialistische functies (een overzicht van 
deze functies staat in tabel 5). Voor deze functies is 2.2% van het macrobudget gereserveerd 
(afspraak met VNG is dat alle gemeenten 2.2% reserveren). Dit is een budgettaire inschatting van 
de omvang van specialistische functies: het LTA (en daarmee de VNG) heeft geen eigen 
afgezonderd budget waarop het zorggebruik van specialistische functies wordt gedeclareerd.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 31-12-2014 ZIN PGB 

2015 Zorgcontinuïteit 
alle cliënten 

Maatwerkvoorziening 
overgangsfase 

2016 en verder 
Zorgcontinuïteit  

pleegzorg en justitiële 
maatregelen 

Maatwerkvoorziening 
2016 

LTA 
Jeugd 

H 4.1 H 4.2 H 4.3 H 4.4 

H 4.4 

Continuïteit PGB 

PGB 

  

Nieuwe cliënten  
(2014 geen indicatie) 

H 4.2 
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Functie  Aanbieders  

1. Huidige landelijke specialismen JeugdzorgPlus:  

a) JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar;  Horizon Jeugdzorg en Onderwijs  
b) Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en 

Stabilisatie;  
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs  

c) Gesloten opname van tienermoeders tijdens 
zwangerschap of met pasgeboren kind.  

Intermetzo  

 

2. GGZ met een landelijke functie:  

a) Eetstoornissen;  Altrecht GGz - Rintveld en Rivierduinen - 
Ursula  

b) Autisme; Dr. Leo Kannerhuis  

c) Persoonlijkheidsstoornissen;  De Viersprong  
d) GGZ voor doven en slechthorenden;  GGMD  

e) Psychotrauma;  Centrum ‘45  
f) Eergerelateerd geweld/loverboys en 

prostitutie  
Fier Fryslân  

  

3. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties 
onder 18 jaar 

a) Eergerelateerd geweld/loverboys en 

prostitutie  

Kompaan en De Bocht  

  

4. Jeugd sterk gedragsgestoord licht 
verstandelijk gehandicapt (j-sglvg). 

Ambiq  
’s Heeren Loo - Groot Emaus  
Koraal Groep - De la Salle  
Pluryn - De Beele  

  

5. Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en 

exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd 
GGZ met bijkomende complexe 
problematiek.  

De Hondsberg  

 

6. Forensische jeugdzorg: inzet van erkende gedragsinterventies gericht op het 
verminderen van de recidive bij schorsing voorlopige hechtenis, voorwaardelijke 
veroordeling of gedragsmaatregel: 

a) Functional Family Therapy;  Verschillende plaatsen in NL (zie stuk LTA 
van VNG) 

b) Multidimensional Treatment Foster Care; Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering  
c) Multidimensionele Familietherapie;  Verschillende plaatsen in NL (zie stuk LTA 

van VNG) 

d) Multisysteem Therapie;  Verschillende plaatsen in NL (zie stuk LTA 
van VNG) 

e) Ouderschap met Liefde en Grenzen.  De Waag  
 

Tabel 5: Functies en aanbieders waarvoor landelijke afspraken gelden 

 
 
Naast het Landelijk Transitiearrangement Jeugdzorg is er nog een aantal zorgfuncties waarvoor de 

behoefte is ontstaan om op landelijk niveau afspraken te maken om de continuïteit te borgen15. Het 
betreft de Kindertelefoon, Stichting Opvoeden, Stichting Adoptievoorziening en Vertrouwenswerk 
en Stichting Nidos (onafhankelijke gezins-)voogdij instelling, voor Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoekers. In opdracht van gemeenten wordt de VNG opdrachtgever. De landelijke inkoop wordt 
rechtstreeks gefinancierd vanuit het gemeentefonds. 
 

                                                
15 www.vng.nl, decentralisaties sociaal domein / decentralisaties jeugdzorg 
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4.2 PGB 

 
De toegangsfunctie voor zowel de Jeugdzorg als de AWBZ/Wmo zal lokaal ingevuld worden. Iedere 
gemeente heeft individueel de taak om te bepalen wie in aanmerking komt voor een 
maatschappelijk ondersteuningsplan en welke (maatwerk)voorzieningen daarin opgenomen 

worden. Gemeenten hebben daarbij de verplichting om cliënten te informeren over de 
mogelijkheden om voor een persoonsgebonden budget (PGB) te kiezen en over de gevolgen van 
die keuze.  
 

4.2.1 Wettelijk kader PGB 

In de concept wettekst Wmo 2015 en in de Jeugdwet zijn nieuwe voorwaarden gesteld aan de 

toekenning van een PGB. Gemeenten moeten beoordelen of een aanvraag voldoet door deze te 
toetsen aan drie voorwaarden (beargumenteerde toegang). Bovendien geldt voor zowel Jeugdzorg 
als de AWBZ/Wmo dat Zorg In Natura (ZIN) in beginsel wordt ingezet, tenzij: 

 Er geen beschikbare maatwerkvoorziening in natura is; of 
 Er geen passende/toereikende maatwerkvoorziening in natura is. 

 
Een PGB geldt echter niet voor: 

 Een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen; 
en 

 Een jeugdige die is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie met een machtiging op 
grond van hoofdstuk 6 van de Jeugdwet. 

 
Wanneer een cliënt in principe in aanmerking komt voor een PGB toetst de gemeenten 
onderstaande drie voorwaarden: 
 

1) Vermogen PGB-taken uit te voeren: 

Het college van B&W moet de aanvrager (in het geval van de Jeugdwet de jeugdige of zijn 
ouders) in staat achten de aan het PGB verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te 

voeren (o.a. het sluiten van de overeenkomst, het aansturen en aanspreken van de 
hulpverlener op zijn verplichtingen en het afleggen van verantwoording over de besteding). 
De cliënt mag daarbij ondersteund worden door mensen uit zijn sociale netwerk of door een 
curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde. 

2) Motivering: 
De aanvrager moet motiveren dat het door de gemeente gecontracteerde aanbod van 
maatwerkvoorzieningen niet passend is in zijn specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld het 

geval zijn wanneer de benodigde ondersteuning vooraf niet goed in te plannen is of op 
verschillende locaties geleverd moet worden. 

3) Kwaliteit:  
Naar het oordeel van het college van B&W moet gewaarborgd zijn dat diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen van goede kwaliteit zijn. De 
aanvrager krijgt zelf de regie en ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Het college 

kan met deze bepaling vooraf toetsen of kwaliteit voldoende is gegarandeerd, bijvoorbeeld in 
een persoonlijk budgetplan. 

 

4.2.2 Omvang PGB in Twente 

Betrouwbare gegevens over het aantal PGB’s in Twente zijn nog niet beschikbaar. Nieuwe cijfers 

van Vektis worden eind maart verwacht. Voorlopig wordt uit gegaan van cijfers die Menzis in 2011 
en 2012 heeft aangeleverd gebaseerd op de afgerekende zorg. 
 
Het aantal unieke cliënten begeleiding Wmo (deze mensen kunnen meer dan één AWBZ-product 
hebben; bijvoorbeeld individuele begeleiding en dagbesteding) voor heel Twente is 10.500. Hiervan 
heeft 46% een PGB, de overige 54% wordt geleverd in Zorg in Natura (ZIN). De onderlinge 
verschillen per gemeente zijn aanzienlijk (minimaal 36% PGB tot maximaal 56% PGB). Opvallend 
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is dat bij PGB een grotere groep cliënten zowel individuele als groepsbegeleiding geïndiceerd heeft 
gekregen. Bij begeleiding groep wordt gemiddeld aan 84% van de cliënten ook vervoer toegekend. 
Het aantal cliënten in Twente dat gebruik maakt van persoonlijke verzorging (5% gaat naar de 
gemeenten) is onbekend, maar wordt geschat op 1.500. Ongeveer 9% van deze groep maakt 
gebruik van een PGB, waarbij de zorg vooral ingekocht wordt via contacten in het informele 
netwerk. Het aandeel PGB bij de functie ZZP-C psychiatrie (begeleid wonen/centrumgemeenten) is 
10%, wat resulteert in een financieel volume van ca. 2,5 miljoen euro per jaar. 

Voor de Jeugdzorg wordt het PGB toegepast voor jeugdigen binnen de groep 18-min die onder het 
huidige AWBZ begeleiding en kortdurend verblijf vallen en voor de groep Persoonlijke verzorging 0-
18 jaar, niet zijnde Wmo. Voor de eerst genoemde groep is het aantal PGB-gebruikers onbekend. 
Het financiële volume van het PGB-deel in deze groep kan dan ook alleen geschat worden aan de 
hand van de macrobudgetten. Er wordt uitgegaan van ca. 24 miljoen per jaar in heel Twente. In de 
tweede groep - persoonlijke verzorging 0-18 jaar – heeft 90% een PGB. Dit komt neer op 600 

cliënten en een financieel volume van 6 miljoen euro per jaar in heel Twente.  
 

4.2.3 PGB-tarief 

De huidige PGB-tarieven AWBZ begeleiding zijn in principe vastgesteld op 75% van de ZIN-
tarieven. De PGB-tarieven lopen echter sterk uiteen: sommige tarieven zijn inderdaad 75% van de 

ZIN-tarieven, andere slechts 57%. De nieuwe Wmo-wet stelt als bovengrens dat PGB-zorg niet 
duurder mag zijn dan ZIN, maar stelt geen ondergrens.  
 
Gezien de grote verschillen tussen de PGB en ZIN tarieven is de opgave om binnen de PGB-
populatie de bezuinigingsopgaven te realiseren lastig. Bovendien geeft de concept wettekst Wmo 
aan dat de verleende zorgindicatie voor bestaande cliënten gedurende 2015 gerespecteerd moet 
worden. Het is onduidelijk of dit betekent dat gemeenten niet over de tarieven van het 

persoonsgebonden budget (PGB) mogen onderhandelen. Over dit vraagstuk is op hoog niveau 
contact opgenomen met het ministerie van VWS. VWS-ambtenaren hebben aangegeven (Wmo 
bijeenkomst Amersfoort, 24 maart 2014) dat wel degelijk over de PGB-tarieven onderhandeld mag 

worden. Gemeenten lopen echter een zeer groot financieel risico in het overgangsjaar 2015 
wanneer desondanks zou blijken dat de PGB-tarieven niet verlaagd mogen worden. 
 

Ook zijn de gegevens van PGB-cliënten en aanbieders niet beschikbaar; gemeenten weten niet wie 
momenteel een PGB heeft en welke aanbieders PGB-zorg leveren. Het transitiebureau heeft recent 
bevestigd dat deze gegevens pas in september 2014 verwacht mogen worden. In termen van 
behoorlijk bestuur is het dan te laat om de aanbieders en cliënten te confronteren met een 
bezuinigingstaakstelling (in geval de wet dit toestaat). Het is daarom zeer belangrijk dat de 
gegevens eerder beschikbaar zijn. Twente heeft een lobbybrief over dit onderwerp naar het Rijk 
gestuurd (bijlage 4).  

 

4.2.4 Uitgangspunten PGB 

 
Gemeenten sluiten geen raamovereenkomsten met PGB-aanbieders 

Vooralsnog worden geen raamovereenkomsten gesloten met PGB-aanbieders. Het verschil tussen 

ZIN en PGB zou hiermee vervagen of zelfs verdwijnen. PGB-zorg kan goedkoper geleverd worden 
dan ZIN juist omdat diverse voorwaarden en eisen die in raamovereenkomsten worden opgenomen 
niet van toepassing zijn. Binnen de wettelijke eisen en de eventueel te stellen voorwaarden staat 
het PGB aanbieders wel vrij om een ZIN aanbod te doen en daarvoor een raamovereenkomst aan 
te gaan. 
 

Geen algemene kwaliteitseisen maar cliëntspecifieke resultaatafspraken 
De gemeente verstrekt een PGB budget aan de cliënt. Vervolgens gaat de cliënt een overeenkomst 
aan met een PGB-zorgverlener. De gemeente heeft formeel geen (inkoop)relatie met de PGB-
zorgaanbieder en kan daarom vooraf geen algemene kwaliteitsafspraken maken. Niettemin is het 
van belang dat er per cliënt resultaatsafspraken worden gemaakt met PGB-aanbieders. De lokale 
regisseur vervult een belangrijke rol bij het maken en toetsen van deze resultaatsafspraken. 
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Het PGB wordt lokaal ingevuld 
Het niet sluiten van raamovereenkomsten voor de PGB-groep betekent dat PGB een volledige 
lokale aangelegenheid is. De cliënt en regisseur zoeken samen de juiste PGB-aanbieders, de cliënt 
gaat een overeenkomst met de aanbieder aan en de uitbetaling loopt (wettelijk verplicht) via de 
Sociale Verzekering Bank (SVB). 
 
Regionaal samenwerken en kennisdelen 

Lokale invulling staat regionale samenwerking niet in de weg. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld 
gezamenlijk verkennen hoe resultaatsafspraken met PGB-houders worden vormgegeven en 
regionaal afspraken maken met de SVB onder welke voorwaarde/condities en tarieven het SVB de 
wettelijk opgedragen taken voor iedere gemeente gaat uitvoeren. 
 
Vervoer is een maatwerkvoorziening 

Vervoer wordt beschouwd als een algemene uitgave voor levensonderhoud en kan niet gefinancierd 
worden vanuit een PGB. Alleen wanneer een cliënt niet in staat is om vervoer zelfstandig te 
organiseren of te betalen, kan aangesloten worden bij de maatwerkvoorziening voor vervoer. 
 
 

4.3 Zorgcontinuïteitscliënten (overgangsrecht) 

 
Jeugdzorg 
Cliënten die per 31-12-2014 in zorg of geïndiceerd zijn hebben recht op de zorg die zij op 31-12-
2014 genieten of waarvoor zij op die datum geïndiceerd zijn. Daarbij geldt dat zij deze zorg tegen 
dezelfde condities ontvangen als in 2014 bij dezelfde aanbieder (tenzij de cliënt van zorgaanbieder 
wil wisselen of de zorgaanbieder – bijvoorbeeld – fuseert met een andere zorgaanbieder). Voor 

‘wachtlijstcliënten’, cliënten die op 31-12-2014 wel geïndiceerd, maar nog niet in zorg zijn, geldt 
dat zij moeten worden toegeleid naar de zorg waar zij aanspraak op hebben.  
 

Over het realiseren van zorgcontinuïteit voor deze overgangscliënten, het in stand houden van de 
zorginfrastructuur en het beperken van de frictiekosten zijn regionale afspraken gemaakt in het 
Regionaal Transitie-arrangement.  

 
 
AWBZ/Wmo 
Cliënten die op 1 januari 2015 AWBZ zorg ontvangen, behouden gedurende één jaar (tenzij 
indicatie in 2015 afloopt) de rechten die verbonden zijn aan het indicatiebesluit. De zorg en 
ondersteuning wordt onder dezelfde condities geleverd als in de AWBZ, wat betekent dat de cliënt 
een vergelijkbaar aanbod krijgt. Dit betekent niet per definitie dat de zorg of ondersteuning door 

dezelfde aanbieder geleverd wordt of op dezelfde wijze. Het overgangsrecht geldt ook voor cliënten 
die zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). In overleg met de cliënt, kan de 
gemeente afspraken maken over een vervangend Wmo-ondersteuningsarrangement gedurende de 
overgangsperiode. Voorwaarde is dat de cliënt daarmee instemt. Alle oude AWBZ-aanspraken 
eindigen van rechtswege na afloop van het overgangsrecht. Alleen voor cliënten die een indicatie 
hebben voor begeleid wonen geldt het overgangsrecht langer (minimaal 5 jaar)16.  
 

Zorgkantoor Menzis heeft voor 2014 met 79 zorgaanbieders een contract voor begeleiding 
afgesloten. Gemeenten zullen in eerste instantie de mogelijkheid om met deze 79 partijen een 
raamovereenkomst af te sluiten die gebonden is aan een (groep van ) cliënten nader uitwerken. 
Hierbij geldt het principe “contract volgt cliënt”.  
 
Zie bijlage 1 voor overzicht van de huidige leveranciers in Twente die een contract met het 

zorgkantoor hebben voor het leveren van begeleiding aan cliënten (volwassenen) die overgaan 
naar de Wmo. Vrijgevestigden – die ook contracten hebben – zijn hierin niet meegenomen. 
 

                                                
16 Tekst overgenomen van de Informatiekaart Overgangsregime AWBZ-cliënten dat het Transitiebureau Wmo 
gepubliceerd heeft in februari 2014. 
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4.4 Voorzieningen 

 
In het regisseursmodel stellen de regisseur en zijn cliënt gezamenlijk een ondersteuningsplan op 
met het doel om een bepaald resultaat te bereiken. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de 
eigen kracht van de cliënt, informele zorg, algemene voorzieningen en op ondersteuning van 

aanbieders van beschikbaarheids- en maatwerkvoorzieningen. Laatstgenoemde voorzieningen 
zullen grotendeels regionaal ingekocht worden. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van die 
voorzieningen, voor zowel Jeugdzorg als AWBZ/Wmo. 
 

4.4.1 Jeugdzorg voorzieningen  

 

De voorzieningen voor de Jeugdzorg kunnen onderverdeeld worden in 
beschikbaarheidsvoorzieningen en maatwerkvoorzieningen. 
 

Beschikbaarheidsvoorzieningen 
 Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling (AMHK) 

 Crisis Jeugd (meldpunt) 
 Kortdurend verblijf 

 
 

Maatwerkvoorzieningen 
 Jeugd AWBZ PV + intramurale AWBZ 
 Jeugdbescherming 

 Jeugdreclassering 
 Jeugdzorgplus 
 Jeugd GGZ 
 Provinciaal vrijwillige jeugdhulp: ambulante 

hulpverlening 
 Provinciaal vrijwillige jeugdhulp: Spoedhulp 

 Provinciaal vrijwillige jeugdhulp: Pleegzorg 
 Provinciaal vrijwillige jeugdhulp: Residentiele 

jeugdzorg 
 

In hoofdstuk 2 werd de algemene inkoopstrategie behandeld die voor alle maatwerkvoorzieningen 
(maar niet voor beschikbaarheidsvoorzieningen) geldt. Dit hoofdstuk (4.4.1) behandelt de 
beschikbaarheidsvoorzieningen en de inkoop van ambulante jeugdhulp. De specifieke 

inkoopdocumenten per maatwerkvoorzieningen zullen op basis van de strategische uitgangspunten 
worden opgesteld.  
 

4.4.1.1 Jeugd beschikbaarheidsvoorzieningen 

 
AMHK 

Vanaf 1 januari 2015 moeten gemeenten – gezamenlijk, in regionaal verband – voorzien in een 
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Het AMHK verenigt de 
huidige functies van het SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld) Twente met die van het AMK (Advies- 
en Meldpunt Kindermishandeling), dat nu nog onderdeel is van BJzO. Het AMHK wordt wettelijk 
verankerd in de nieuwe Wmo, maar heeft ook veel raakvlakken met de nieuwe Jeugdwet. 
 
Voorop staat dat de samenstellende delen (het voormalige AMK en het SHG) vanaf 1 januari 2015 

één team moeten vormen dat vanuit één visie werkt en gericht is op het gezinssysteem. 
 
Het OZJT zorgt ervoor dat namens de 14 Twentse gemeenten de AMHK-taken uitgevoerd gaan 
worden. Voor dit vraagstuk volgt een aparte projectopdracht. 
 
Crisis (meldpunt) 

Net als het AMHK wordt voorgesteld de crisisdienst zelf uit te (laten) voeren. Het gaat hier om de 
melding, analyse en doorgeleiding van crisissituaties bij jeugdigen. De spoedhulp waarnaar 
doorgeleid wordt staat hier los van en zal wel ingekocht moeten worden.  
Het meldpunt crisis is een beschikbaarheidsdienst die 24 uur per dag bereikbaar moet zijn. Het is 
de taak van het meldpunt om in te schatten of er sprake is van een crisissituatie, hoe zwaar de 
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eventuele crisissituatie is en welke inzet hierbij hoort. Mogelijk kan (een deel van) de huidige 
crisisinterventie structuur van BJzO over geheveld worden naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie. 
Voor dit vraagstuk volgt een aparte projectopdracht. 
 
Kortdurend verblijf 
Het kortdurend verblijf voor jeugd wordt samengevoegd met kortdurend verblijf voor volwassenen. 
De nieuwe voorziening – kortdurend verblijf 0 t/m 100 – wordt behandeld onder de Wmo 

voorzieningen (4.4.2). Hoe we dit het beste kunnen financieren wordt nader uitgewerkt.  

4.4.1.2 Ambulante Jeugdhulp 

 
Er zijn in eerdere documenten al uitgangspunten bepaald over inkoop van ambulante zorg. De 

generalistische ambulante zorg is daarbij lokaal benoemd en de specialistische regionaal.  

 
Wat is ambulante zorg? 
Ambulante hulpverlening betreft zorg die vooral verleend wordt op afgesproken tijden. Kinderen, 
jongeren en opvoeders bezoeken de hulpverlening vanuit de eigen woon- en werkomgeving, of de 
hulpverlener bezoekt de cliënt in zijn of haar leefomgeving. We onderscheiden vanuit de huidige 
sectoren 1) Ambulante provinciale jeugdzorg, 2) JAWBZ en 3) JGZZ. 
Denk hierbij aan producten zoals jeugdhulp thuis / opvoedondersteuning in gezinnen (Triple P 4 en 

5), speltherapie, video home training, IOG (intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling), enz. 
 
 
Voortschrijdende ontwikkelingen en inzicht. 

Na de visienota heeft de tijd niet stil gestaan. 
 Voor alle overgangsklanten jeugd gelden voor de regio uniforme afspraken en een uniforme 

inkoop. Dat is op basis van ons regionaal Transitiearrangement (RTA). De landelijke regel is 

dat dit 42% van het budget is voor 50% van de klanten. 

 M.b.t. ambulante jeugd-ggz geldt op basis van landelijke afspraken in ieder geval regionale 

inkoop voor maximaal 3 jaar.  

 

Dit betekent dat een groot deel van de markt onder regionale inkoop valt. Het betekent dus ook 
dat het volgende resteert voor lokale inkoop: 
 De jeugd-AWBZ (generalistisch) en  

 de provinciale jeugdzorg (generalistisch). In tabel 6 is dit in groen opgenomen. 

 
Dit is bijvoorbeeld opvoedondersteuning van Ambiq (AWBZ -LVB) en Jarabee (provinciaal). Samen 
vormen deze functies maar een beperkt deel van de ambulante markt. 
  
 

 
Tabel 6. Overzicht ambulante zorg 
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Alles op een rij zettend zijn vooral de argumenten om continuïteit te bieden voor klanten, het tijdig 
klaar willen zijn voor 1-1-2015, het prijsvoordeel, het beperkte deel wat nog lokaal in te kopen dat 
over blijft, de nog door te maken ontwikkelingen/innovaties en het halen van de efficiency op de 
inkooporganisatie zijn voor ons doorslaggevend om te pleiten voor regionale inkoop voor 
ambulante jeugdzorg in 2015 (en optioneel 2016). In aanvullingen op het vorige punt zouden 
gemeenten lokaal afspraken moeten kunnen maken met lokale instellingen. 
 

 

4.4.2 Wmo voorzieningen  

 
Overzicht voorzieningen: 

 
Behandeld in dit document 

 kortdurend verblijf; 
 begeleiding individueel; 
 begeleiding groep; 
 persoonlijke verzorging (ADL). 

 

 
 

Niet behandeld in dit document 
 begeleid wonen; 

 inloop GGZ; 

 cliëntondersteuning; 

 hulp op afstand/24-uurs telefonische 

hulpdienst 

 zintuigelijk gehandicapten 

 doventolk. 

Kortdurend verblijf (0 t/m 100) 
Het Kortdurend Verblijf, zoals nu beschreven in de AWBZ, is bedoeld ter ontlasting van de 
mantelzorgers van mensen met een complexe en vaak levenslange hulpvraag die thuis wonen. Of 

voor ouders van kinderen met zware problematiek die tijdelijk ontlast moeten worden.  
Het budget behorend bij de functie kortdurend verblijf gaat over naar gemeenten. In de Wmo2015 
hebben gemeenten de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan participatie en 
zelfredzaamheid van burgers. Het resultaat staat centraal, in plaats van het product waarmee dat 

bereikt wordt. Gemeenten nemen Kortdurend Verblijf dus niet één-op-één over. Dat kan financieel 
niet, en de verwoording in de conceptwettekst Wmo2015 en de Jeugdwet vraagt dat ook niet. Wel 
blijft de ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers van groot belang.  

Kortdurend verblijf wordt gezien als een belangrijke voorziening ter ontlasting van mantelzorgers. 
Hoe we dit het beste kunnen financieren wordt nader uitgewerkt.  
 
 
Wmo-maatwerkvoorzieningen 
Voor de productdefiniëring hebben we de volgende uitgangspunten gebruikt: 
1. Vernieuwing is het uitgangspunt; de doelen zelfredzaamheid en participatie staan centraal; 

2. We behouden het goede om verder te kunnen groeien naar vernieuwing;  
3. Goede borging van het meten van resultaten is een absolute voorwaarde. 
 
 

1. Vernieuwing is het uitgangspunt; zelfredzaamheid en participatie staan centraal 
Als uitgangspunt geldt dat zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving een 

verantwoordelijkheid is van mensen zelf. Gemeenten zijn gehouden, ter ondersteuning van mensen 

die niet volledig zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie of behoefte hebben 
aan begeleid wonen of opvang, beleid te maken. Wanneer iemand naar het oordeel van het college 
niet in staat is tot zelfredzaamheid of participatie en onvoldoende is geholpen met de inzet van 
eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk 
dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, beslist het college tot het verstrekken 
van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening moet rekening houden met de uitkomsten 

van het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en een passende bijdrage leveren 
aan de zelfredzaamheid of participatie van de betrokkene, en deze in staat stellen zo lang mogelijk 
in de eigen leefomgeving te blijven wonen. 
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Voor de maatwerkvoorzieningen is het belangrijk dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen en sluiten we aan bij de 2 doelen uit de Wmo: zelfredzaamheid en participatie. Met 
behulp van de begrippen zelfredzaamheid en participatie wordt door de wetgever voorop gesteld 
wat in beginsel van de burger zelf verwacht wordt. Deze begrippen beschrijven wanneer van 
iemand gezegd kan worden dat hij of zij zelfredzaam is of participeert op een zodanig niveau dat er 
voor de overheid in beginsel geen reden bestaat om daarin bij te springen.  
 

Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid wordt gedefinieerd als het in staat zijn tot:  
 het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen; en 
 het voeren van een gestructureerd huishouden.  
 
Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het 

gewone leven verrichten, met inbegrip van persoonlijke verzorging. Het begrip wordt gebruikt om 
te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Iemand die als gevolg van lichamelijke en 
geestelijke beperkingen ADL-verrichtingen niet zelf kan doen, zal hulp nodig hebben en, indien hij 
zoveel hulp nodig heeft dat het niet verantwoord is dat hij zonder enige vorm van (vrijwel) continu 
toezicht en hulp leeft, misschien zelfs niet langer thuis kan blijven wonen.  
 
Voor de zelfredzaamheid van mensen zijn de volgende algemene dagelijkse levensverrichtingen 

van belang: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, bewegen, lopen, gaan zitten en weer opstaan, 
lichamelijke hygiëne, toiletbezoek, eten/drinken, medicijnen innemen, ontspanning, sociaal 
contact.  
 
Ondersteuning met het oog op het voeren van een gestructureerd huishouden omvat bijvoorbeeld 
hulp bij contacten met officiële instanties, hulp bij het aanbrengen van structuur in het huishouden, 
hulp bij het leren om zelfstandig te wonen, hulp bij het omgaan met onverwachte gebeurtenissen 

die de dagelijkse structuur doorbreken of hulp bij het omgaan met geld. 
 
Participatie 

Participatie wordt in de Wmo omschreven als: het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. 
Dit wil zeggen dat iemand, ondanks zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen, op gelijke voet 
met anderen in redelijke mate mensen kan ontmoeten, contacten kan onderhouden, boodschappen 

kan doen en aan maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. Daarvoor is het ook een vereiste 
dat hij zich kan verplaatsen.  
 
Dit wetsvoorstel kent ook niet langer de begrippen persoonlijke verzorging, begeleiding en 
huishoudelijke verzorging; in plaats daarvan heeft de gemeente tot taak personen met een 
beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voorzieningen te bieden ter 
ondersteuning van hun zelfredzaamheid en participatie. Om die reden moet de slag worden 

gemaakt naar een andere manier van definiëren van de producten die we inkopen. We moeten niet 
meer denken in het inkopen van producten, maar in het inkopen van resultaten.  
 
 

2. Het goede behouden om te kunnen groeien naar vernieuwing 
Regionaal is besloten dat het vernieuwen zo snel mogelijk moet gebeuren en daarom willen we dus 

ook de slag naar resultaatgericht inkopen zo snel mogelijk maken. We constateren dat we iets van 

het oude moeten behouden om ons de mogelijkheid te bieden om te kunnen toegroeien naar het 
daadwerkelijk resultaatgericht inkopen. De oude producten, met een Wmo-resultaatgericht-sausje, 
zijn de motor om ons toe te laten groeien naar de nieuwe situatie. Het is dus niet ‘oude wijn in 
nieuwe zakken’, maar van ‘het oude’ behouden we ‘het goede’ en dat vertalen we naar de Wmo. 
Zodat we de vernieuwing ook daar faciliteren en ook al direct per 1 januari 2015. Een voordeel is 
dat we, gedurende de overgangsfase, wel de vertaling kunnen blijven maken naar de oude 

producten. 
 

3. Goede borging van het meten van resultaten is een absolute voorwaarde. 
In dit model is monitoring van de resultaten die worden geformuleerd, een absolute voorwaarde. 
Dit moet ons de handvatten bieden om toe te groeien naar een systeem waarin we daadwerkelijk 
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toegroeien naar een resultaatgerichte inkoop. Monitoring moet op 2 niveaus plaatsvinden: op 
klantniveau: is het resultaat behaald dat met de klant is afgesproken? Wat is het effect van de 
maatwerkvoorziening? En op het niveau van de instelling: Hoe worden de resultaten behaald? Deze 
meetinstrumenten moeten inzicht geven in welke arrangementen (op termijn) (kunnen) worden 
ingezet. 
 
Er zijn verschillende meetinstrumenten denkbaar. Op aanbiedersniveau bijvoorbeeld de Menselijke 

Maat, de Gezinsster of het IPA. Dit moet verder worden uitgewerkt. Op klantniveau zou gebruik 
kunnen worden gemaakt van een klanttevredenheidsonderzoek en de zelfredzaamheidsmatrix. 
Beide componenten moeten worden uitgewerkt. 
 
In tabel 7 is sterk vereenvoudigd aangegeven hoe dit eruitziet. In bijlage 2 is een uitgebreide 
vergelijking tussen de voorgestelde Wmo maatwerkvoorzieningen en de huidige AWBZ-producten 

opgenomen, inclusief de huidige tarieven (in ranges).  
 
 
 

Doelstelling Resultaten (niet limitatief) Maatwerk-
voorziening 

Cliënten 
ondersteunen die 
onvoldoende zelf 
kunnen voorzien 
in hun 

zelfredzaamheid 
en participatie. 

Cliënt is in staat om: 
o Zijn financiële situatie gezond te houden; 
o Te voorzien in zijn eerste levensbehoeften; 
o Taken uit te voeren rondom het huis; 
o Isolement te voorkomen; 

o Besluiten te nemen; 
o Zichzelf te verzorgen; 
o Op een passende manier voor zichzelf op te komen.  
o Met minimale ondersteuning stabiel te functioneren en 

te participeren in de maatschappij.  
o Zelfstandig thuis te blijven wonen. 

o Zich zelfstandig te verplaatsen met algemeen 

gebruikelijke vervoersmiddelen. 
o gezond te leven en kan hier ook naar handelen 

(voeding en beweging).  
 

Cliënt beschikt over 
o ADL-vaardigheden (5% persoonlijke verzorging).  
o Werknemersvaardigheden 
 

Verder kan tot de resultaten behoren dat de omgeving van 
de cliënt in staat is om met (de gevolgen van) de 
beperking van cliënt om te kunnen gaan. 

Ondersteuning 
zelfstandig leven 1 

Ondersteuning 
zelfstandig leven 2 

Ondersteuning 
zelfstandig leven 3 

 Zinvolle dagbesteding, door 
o Sociale contacten buitenshuis 

o Deelname georganiseerde activiteiten 
o Betaald werk met ondersteuning 

 

 Aanleren werknemersvaardigheden 
 Ontlasten mantelzorger 

Ondersteuning 
maatschappelijke 

deelname 1 

Ondersteuning 
maatschappelijke 

deelname 2 

Ondersteuning 
maatschappelijke 
deelname 3 

 
Tabel 7: Schema Wmo maatwerkvoorzieningen 

 

 

Beschrijving van de maatwerkvoorzieningen 
We onderscheiden de volgende Wmo-maatwerkvoorzieningen:  
 Ondersteuning zelfstandig leven en 
 Ondersteuning maatschappelijke deelname.  
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Of de cliënt is geholpen met ondersteuning zelfstandig leven of maatschappelijke deelname wordt 
bepaald aan de hand van het gesprek met de cliënt en de afweging van cliënt en regisseur wat het 
meest passend is17. Ondersteuning zelfstandig leven wordt over het algemeen individueel ingevuld, 
ondersteuning maatschappelijk deelname in groepsverband. Ondersteuning maatschappelijke 
deelname is voorliggend op ondersteuning zelfstandig leven, als hetzelfde resultaat wordt beoogd 
en als de geboden ondersteuning een adequate oplossing is voor cliënt. Immers: ondersteuning in 
een groep is in de regel goedkoper dan individuele ondersteuning thuis. 

 
De omvang wordt bepaald gebaseerd op een verdeling in drie niveaus (basis, middel, zwaar). 
 
 
Ondersteuning zelfstandig leven (Begeleiding individueel)  
De aanbieder levert dienstverlening zodat de klant ondersteund wordt bij het behalen van de 

deelresultaten (Financieel gezonde situatie, voorzien van eerste levensbehoeften, taken uit kunnen 
voeren rondom het huis, voorkomen isolement, kunnen nemen van besluiten, zichzelf kunnen 
verzorgen en psychisch welbevinden). De huidige functie Begeleiding individueel gaat op in deze 
maatwerkvoorziening. Er wordt geïndiceerd op basis van inspanning en activiteiten. Het 
ondersteuningsplan geeft input voor de afspraken tussen de aanbieder en de klant.  

 
De ondersteuning is gericht op het bevorderen, het behoud van of het compenseren van 
zelfredzaamheid van de cliënt.  
 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de 
cliënt in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Het kan gaan om het 
compenseren of actief herstellen van het beperkte of afwezige regelvermogen van de cliënt, 
waardoor hij/zij onvoldoende of geen regie over het eigen leven kan voeren. Het kan dan gaan om 
zaken als het helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van 
besluiten en het structureren van de dag. Maar ook om het bieden van praktische hulp en 
ondersteuning bij het uitvoeren of eventueel ondersteunen bij het oefenen van 

handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben. De persoonlijke verzorging, die in 

het verlengde ligt van bovengenoemde ondersteuning, maakt deel uit de van de ondersteuning 
zelfstandige leven. 
 
Ondersteuning zelfstandig leven 1 
Kernbegrippen: stimuleren en toezicht. 
 Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken. Bijv. bij de dagelijkse routine en met het 

uitvoeren van vooral complexere activiteiten. De cliënt kan zelf om hulp vragen 
 De ondersteuning is er op gericht door stimulans en/of toezicht ervoor te zorgen dat de cliënt 

in staat is om zijn/haar sociale leven zelfstandig vorm te geven.  
 
Ondersteuning zelfstandig leven 2 
Kernbegrip: Helpen bij. 

 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van 
besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag –en 
nachtritme) die voor de cliënt niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige problemen opleveren 
dat de cliënt afhankelijks is van ondersteuning.  

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de cliënt soms niet goed begrijpt wat anderen 
zeggen en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken.  

 Het niet inzetten van ondersteuning kan leiden tot verwaarlozing/opname. 

 
 
Ondersteuning zelfstandig leven 3 
Kernbegrip: Overnemen en regie 
 De ondersteuning richt zich op het overnemen van taken door een professional, omdat de 

cliënt ernstige problemen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij complexe 

                                                
17 toekenning van een voorziening wordt gedaan door het college of een door het college gemandateerde 
ambtenaar 
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taken die voor de cliënt moeten worden overgenomen. Ook het uitvoeren van eenvoudige 
taken en communiceren gaan moeizaam. De cliënt kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. 

 Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de cliënt afhankelijk van de hulp van anderen. 

 
 
Ondersteuning maatschappelijke deelname (begeleiding groep): 
De aanbieder levert dienstverlening aan de klant zodat de klant wordt ondersteund bij het behalen 
van de deelresultaten (Deelname vrijwilligerswerk, sociale contacten buitenshuis, deelname 
georganiseerde activiteiten, betaald werk met ondersteuning).  
 

De huidige functie begeleiding groep gaat op in dit arrangement. Verschil is dat er niet meer wordt 
geïndiceerd in dagdelen en type dagbesteding maar op resultaat. Het ondersteuningsplan geeft 

input voor de afspraken tussen aanbieder en klant. Als blijkt dat er op meerdere resultaten 
ondersteuning noodzakelijk is dan wordt in eerste instantie verwacht dat de aanbieder dit opvangt 
binnen het toegekende arrangement.  
 
Ondersteuning maatschappelijke deelname 1 

Kernbegrippen: stimuleren en toezicht. 
 Er is geen noodzaak tot het overnemen van taken. Bijv. bij de dagelijkse routine en met het 

uitvoeren van vooral complexere activiteiten. De cliënt kan zelf om hulp vragen 
 De ondersteuning is er op gericht door stimulans en/of toezicht ervoor te zorgen dat de cliënt 

in staat is om zijn/haar sociale leven zelfstandig vorm te geven.  
 

Ondersteuning maatschappelijke deelname 2 
Kernbegrip: Helpen bij. 
 De ondersteuning wordt geboden bij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van 

besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag –en 
nachtritme) die voor de cliënt niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige problemen opleveren 
dat de cliënt afhankelijks is van ondersteuning.  

 De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de cliënt soms niet goed begrijpt wat anderen 

zeggen en/of zichzelf niet voldoende begrijpelijk kan maken.  
 Het niet inzetten van ondersteuning kan leiden tot verwaarlozing/opname. 
 
Ondersteuning maatschappelijke deelname 3 
Kernbegrip: Overnemen en regie 
 De ondersteuning richt zich op het overnemen van taken door een professional, omdat de 

cliënt ernstige problemen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij complexe 

taken die voor de cliënt moeten worden overgenomen. Ook het uitvoeren van eenvoudige 
taken en communiceren gaan moeizaam. De cliënt kan niet zelfstandig problemen oplossen 
en/of besluiten nemen. 

 Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de cliënt afhankelijk van de hulp van anderen. 
 
Vervoer 

De huidige overgangscliënten met een indicatie voor vervoer houden die conform het 
overgangsrecht. Voor de nieuwe cliënten moet in het gesprek worden gekeken naar de 

vervoersbehoefte en mogelijkheden, waarbij de cliënt in eerste instantie zelf verantwoordelijk is. 
Als sluitstuk van het voorzieningenaanbod komt de maatwerkvoorziening vervoer in beeld. Die 
moeten we voor de mensen waar dit voor nodig is, inkopen. Er zijn verschillende scenario’s 
denkbaar om deze maatwerkvoorziening te regelen: 
 Algemene opslag op de tarieven. 

We stellen een opslag op de tarieven vast, die we voor alle groepsmaatwerkvoorzieningen gaan 
hanteren. Ongeacht of iemand is aangewezen op vervoer. 

 Vervoer als maatwerkvoorziening 
Een opslag voor vervoer wordt alleen toegekend als in het gesprek blijkt dat er geen andere 
vervoersmogelijkheid voor de cliënt is en dus een maatwerkvoorziening de enige oplossing is. 
Het vervoer maakt dan deel uit van het totale arrangement. 
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Het advies is om voor de tweede optie te kiezen. Dit staat lokale initiatieven, zoals een lokale 
vervoersdienst met vrijwilligers, of andere oplossingen, bijvoorbeeld de buurman die wel wil rijden, 
niet in de weg. Alleen als er geen andere oplossing is, wordt (een vergoeding voor) vervoer 
verstrekt. De eerste optie zou de tarieven onnodig ophogen, omdat we zoeken naar alternatieven, 
niet zijnde een maatwerkvoorziening. 
 
 

Persoonlijke verzorging 
Vanuit de AWBZ komt 5% van de doelgroep die nu persoonlijke verzorging ontvangt, naar de 
gemeente. Het gaat om de volgende omschrijving in de wet: ‘activiteiten op het gebied van de 
persoonlijke verzorging in verband met een psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of 
beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van 
een tekort aan zelfredzaamheid’. In de brief aan de Kamer blijkt: “dat verzorging ook kan 

samenhangen met begeleiding in plaats van met verpleging. Verzorging wordt dan meer in het 
verlengde van begeleiding geleverd. Voor deze mensen geldt dat er over het algemeen geen 
sprake is van een somatische aandoening en/of primaire medische problematiek, maar in de regel 
behoefte aan ondersteuning bij ADL, in plaats van het overnemen er van. Dit komt met name voor 
bij mensen met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking en psychiatrische 
problematiek. Deze ondersteuning bij ADL positioneer ik onder de Wmo. 
Van alle mensen die gebruik maken van persoonlijke verzorging wordt minder dan 1% geleverd 

aan mensen met een zintuiglijke beperking, ongeveer 2% aan mensen met een verstandelijke 
beperking en ook 2% aan mensen met psychiatrische problematiek. Het gaat in totaal om 5% van 
het budget van persoonlijke verzorging dat wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. De 
afgesproken taakstelling in het Regeerakkoord geldt ook voor het bedrag dat naar gemeenten 
wordt gedecentraliseerd.”18 
 
Deze vorm van persoonlijke verzorging hangt dus samen met de begeleiding. Om deze reden is het 

logisch om deze vorm van persoonlijke verzorging onder te brengen in de maatwerkvoorziening 
ondersteuning zelfstandig leven. Het gaat om ondersteuning bij de ADL en niet om het overnemen 
ervan. De persoonlijke verzorging is benoemd als een resultaat bij de hierboven genoemde 

maatwerkvoorzieningen. 
 
Externe advisering bij vraagverheldering/het gesprek 

Bijvoorbeeld bij gebrek aan specialistische kennis, zoals bij psychiatrische problematiek. Het is dus 
geen maatwerkvoorziening, omdat het niet naar de klant toe gaat. Het is wel iets waar aandacht 
voor moet zijn, gezien de nieuwe doelgroepen die naar de gemeente toekomen. Ook moet er een 
tarief voor worden bepaald. 
  

                                                
18 Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 6-11-2013 
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Overzicht Wmo-maatwerkvoorzieningen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabel 8.Overzicht en kenmerken Wmo maatwerkvoorzieningen 

  

Vervoer: als nodig: extra component in ondersteuningsplan 
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5. Risico’s 

 
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de risico’s die expliciet of impliciet benoemd zijn in dit 
strategisch inkoopdocument. 

 
 
 
1. Financieel risico 
Helder is dat gemeenten forse risico’s lopen, met name in het overgangsrecht en in de fase van 
transitie naar transformatie. Hoe gemeenten invulling geven aan het risicomanagement is een 
lokale keuze. Dit is immers mede afhankelijk van de financiële gezondheid van de individuele 

gemeente. Naast de incidentele risico’s in de eerste jaren is ook er sprake van blijvende structurele 

risico’s omdat er sprake is van openeinde regelingen. Ten dele hebben hier de gemeenten zelf 
invloed op omdat ze sturen op toegang. In een aantal gevallen wordt de toegang rechterlijk 
bepaald en is de invloed van de gemeenten beperkt. 
 

1.1 Risico overgangsrecht (korte termijn) 

De concept wettekst Wmo geeft aan dat de verleende zorgindicatie voor bestaande cliënten 
gedurende 2015 gerespecteerd moet worden. Het is onduidelijk of dit betekent dat gemeenten 
niet over het PGB-tarief mogen onderhandelen. Over dit vraagstuk is op hoog niveau contact 
opgenomen met VWS. VWS-ambtenaren hebben aangegeven (Wmo bijeenkomst Amersfoort, 24 
maart 2014) dat wel degelijk over de PGB-tarieven onderhandeld mag worden. Gemeenten 
lopen een zeer groot financieel risico in het overgangsjaar 2015 wanneer desondanks zou 
blijken dat de PGB-tarieven niet verlaagd mogen worden. De bezuinigingen moeten dan immers 

volledig bij Zorg in Natura gerealiseerd worden. 
 
1.2 Risico PGB (middellange termijn) 
In een nieuw stelsel zien we een verschuiving van PGB naar ZIN. Vanwege wettelijke bepalingen 
wordt instroom in de PGB moeilijker en zal instroom in de ZIN stijgen. Omdat ZIN duurder is 

(25 tot 43%) stijgen de zorgkosten en dat levert een financieel probleem op. De vraag is: hoe 
kunnen we deze beweging indammen bijvoorbeeld door voorwaarden of kwalificatie-eisen te 

stellen of door een gedifferentieerd tarievenstelsel toe te passen binnen ZIN.  
 
1.3 Leveringsplicht  
In de Jeugdwet is een leveringsplicht opgenomen voor gemeenten. De voorzieningen waarvoor 
deze plicht geldt worden daardoor openeinde regelingen. De mogelijkheden van gemeenten om 
de kosten van deze regelingen te beheersen zijn (zeer) beperkt. 

 
1.4 Btw-heffing 
Als de maatwerkvoorzieningen via een gemeenschappelijke regeling wordt ingekocht bestaat er 
een risico op Btw-heffing over de kosten voor inkoopdiensten (niet over de 
(maatwerk)voorzieningen). Het probleem speelt nu al met gemeenschappelijke regelingen voor 
de publieke gezondheid. De Belastinginspectie heeft hier vragen over gesteld en de gemeente 
Amsterdam heeft over het vraagstuk - met betrekking tot jeugdhulp - een brief aan het Rijk 

gestuurd, waar nog geen antwoord op is gekomen. Evengoed is vooralsnog de conclusie dat er 
geen Btw betaald hoeft te worden. 

 
1.5 Toenemende vraag 
Een autonome groei van de vraag naar zorg – zonder dat daar een budgetgroei tegenover staat 
– vormt een groot financieel risico. Bekend is bijvoorbeeld dat de jeugd-ggz een jaarlijkse 
volumegroet van ca. 10% kent. Hoe groot dit probleem is bij andere voorzieningen is moeilijk in 

te schatten door het ontbreken van gegevens.  
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2. Ontbreken gegevens 
Het ontbreken van gegevens van zowel Menzis als het ministerie maakt het vooralsnog onmogelijk 
om verantwoord zorg in te kopen en de kosten hiervoor te beheersen.  
 

2.1 Gegevens zorgkantoor 
Op dit moment ontbreken nog veel feiten, cijfers en prijzen op detailniveau van 
overgangscliënten, zoals de daadwerkelijk ingezette zorg in aantal, het bijbehorende budget en 

de doorlooptijd. Menzis kan deze gegevens pas verstrekken wanneer hier landelijke afspraken 
over zijn gemaakt. Als deze afspraken niet snel gemaakt worden, bestaat het risico dat de 
marktverkenning onvoldoende tot stand komt, waardoor gemeenten onvoldoende informatie 
hebben om verantwoord in te kopen. 

 
2.2 Gegevens ministerie 
Het is de rol van inkoop is om voorzieningen zo goedkoop mogelijk en tegen een zo optimaal 
mogelijke kwaliteit in te kopen. Voor de inkoop is een financieel kader van belang. Op dit 
moment is dit echter nog niet concreet. Zonder voldoende duidelijkheid vanuit het ministerie 
over de budgetten en andere cijfers achten wij het onverantwoord om een definitieve stap te 
maken richting feitelijke inkoop van de AWBZ/Wmo. 

 
 

3. Juridische houdbaarheid 
De inkoopstrategie die in dit inkoopdocument voorgesteld wordt lijkt – na een korte analyse – 
juridisch houdbaar. Een aantal elementen uit de inkoopstrategie moet echter meer gedetailleerd 
onderzocht worden in een uitgebreide juridische controle. Het gaat vooral om een aantal aspecten 
van de raamovereenkomsten, zoals de toedelingsmethodiek die hierin gebruikt wordt en de 
mogelijkheid dat aanbieders op elk moment kunnen toetreden tot de overeenkomst.  
 

 
4. Invoeringsrisico 
Gezien de beperkte tijd die alle partijen nog hebben tot 2015, bestaat er grote druk op de 

organisatorische invoering. Het betreft het op orde hebben van toegangsfunctie, de processen en 
overige zaken rond de bedrijfsvoering. Deze resultaten zijn in hoge mate afhankelijk van elkaar. 
 

4.1 Definiëren resultaten 
Het risico bestaat dat er te weinig tijd is om meetbare resultaatafspraken te definiëren, te 
beoordelen (voor de aanbestedingen) en te managen gedurende de uitvoering 
(contractmanagement) in relatie tot het tijdsbestek waarin de inkoop moet gaan plaatsvinden 
en de omvang van de inkoop; het is van groot belang aandacht te besteden aan het zorgvuldig 
opstellen van meetbare resultaatdefinities om het inkooptraject op resultaat vorm te kunnen 
geven en daarmee effectieve zorg en ondersteuning te kunnen organiseren. 

 
 
5. Aanbieders niet bereid in bepaalde gemeenten te leveren 
Aanbieders zijn niet verplicht om hun maatwerkvoorzieningen in alle gemeenten aan te bieden. Dit 
uitgangspunt stelt kleine lokale aanbieders in staat om uitsluitend de gemeente waar zij gevestigd 
zijn te bedienen. Omdat een bijkomend effect zou kunnen zijn dat een gemeente voor een 

bepaalde zorgvorm geen aanbod heeft, wordt hiermee rekening gehouden bij het opstellen van de 

aanbestedingsdocumenten. 
 
 
6. Uitvoeringsrisico 
Voor de vormgeving en uitvoering van de gedecentraliseerde taken en voor de af te sluiten 
overeenkomsten zijn veel concepten ontwikkeld en werkwijzen getest – zowel landelijk, regionaal 

als lokaal. Het risico bestaat dat er onvoldoende continuïteit/borging gerealiseerd wordt voor al 
deze concepten, waardoor zij niet (volledig) meegenomen worden in het inkoopproces.  
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6. Planning en Besluitvorming 

 
 
 

INKOOP: 
Jeugd en 
AWBZ/Wmo 

Projectcode: 
 

   Ref Stap Planning 

      

  Voorbereiding   

1 Besluitvorming in de colleges en doorgeleiden raden april 2014 

 
    

 
Inkooptraject    

2 Aankondigen oproep start inkooptraject  1 mei 2014 

3 Versturen uitnodiging + offerteaanvraag naar partijen 1 mei 2014 

4 Deadline voor stellen van vragen 1 juni 2014 

5 Aanpassen offerteaanvraag + versturen naar aanbieders 15 juni 2014 

6 Sluitingstermijn indienen offerte 1 juli 2014 

7 Beoordeling aanbiedingen 1 augustus 2014 

8 Gunning door college 1 september 2014 

9 
Einde stand still termijn (20 dagen) = definitieve 
gunning indien geen bezwaar 

21 september 2014 

10 Contractbesprekingen met aanbieders 22 september 2014 

11 Implementatieperiode voor aanbieders en gemeente vanaf september 2014 

12 Afmelding gunning  1 oktober 2014 

 
Tabel 9: Planning Jeugd en AWBZ/Wmo 

 

  
  

NB deze planning is afhankelijk van het besluitvormingsproces binnen de individuele 
gemeenten. Bovendien kan per voorziening afgeweken worden van deze algemene planning. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

 

PAGINA 40/48 
 
 

 

Bijlage 1: Gecontracteerde zorgaanbieders 

 

 
Overzicht van de huidige leveranciers in Twente die een contract met het zorgkantoor hebben voor 
het leveren van begeleiding aan cliënten (volwassenen) die overgaan naar de Wmo. 
 

 

 
AB Hulp 
Accare 
All Care 

Allerzorg 
Arbe Dienstverlening 

AriensZorgpalet 
Attent Thuiszorg BV 
Beter Thuis Wonen 
Betere Thuiszorg Twente & Achterhoek Twente 
BrumBrum 
Buurtzorg 
Carint Reggeland Groep 

Caro Care 
Cooperatie Boer en Zorg 
Cura Twente 
Cura XL 
De Twentse Zorgcentra 
De Vriezenhof 
Estinea Twente 

Humanitas DMH 

J.P. van den Bent Stichting 
Kadera, aanpak huiselijk geweld 
Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie 
LDH Twente 
Livio 

LSG Rentray 
Mediant GGZ 
PITT Twente 
PrivaZorg AWBZ BV 
Professionals in NAH 
Profilazorg 
R95 Routes naar Zorg 

Residentie Buitenzorg 
RIBW Groep Overijssel 
s Heeren Loo Oost Nederland 
Siloah 
St. Werkgelegenheidsinitiatieven NO Twente 

Stichting Ambiq 
Stichting Aveleijn 

Stichting Baalderborg Groep 

 

Stichting Back to Basis 
Stichting Bartiméus Sonneheerdt Stichting 
Bruggerbosch 

Stichting De Dynamische Kracht 
Stichting de Posten 

Stichting Het Maathuis 
Stichting Humanitas Onder Dak 
Stichting Interakt Contour Groep 
Stichting KinderThuisZorg 
Stichting Lelie Zorggroep 
Stichting Limor 
Stichting Noorderbrug 

Stichting Philadelphia Zorg 
Stichting Residentiële en Ambulante Zorg (RAZ) 
B.V. 
Stichting Skoel 
Stichting Tactus Verslavingszorg 
Stichting Terwille 
Stichting Thuiszorgservice 

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen 

Stichting Zekere Basis 
SVRO 
t Nieuwland, zorg op maat 
Thuiszorg Diensten Centrale 
Trajectum 

TriviumMeulenbeltZorg 
Verpleging Verzorging Thuis 
Villa Attent 
Vitaal Thuiszorg 
Woon- en zorgcentrum Friso 
Woon- en zorgcentrum Herstzon 
Zorg Dichtbij 

Zorg Plus 
Zorgaccent 
Zorgburo Maatwerk BV 
Zorgfederatie Oldenzaal 
Zorggoed De Zegger 

Zorggroep Manna 
Zorggroep Sint Maarten 

Zorgplus bv 

 
 
NB: Ook zijn vrijgevestigden gecontracteerd. 
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Bijlage 2: Vergelijking Wmo maatwerkvoorzieningen en AWBZ-
producten 

 
 
 

MAATWERKVOORZIENI
NGEN NIEUW 

AWBZ-PRODUCTEN 2013 NZa- 
Tarief 

(100%) 

KPMG-
voorste

l 

 

Ondersteuning Zelfstandig 
Leven 1 
(individueel)(stimuleren 
en toezicht) 

1. H300 BG Begeleiding € 55 (uur) 
PGB:  
€ 35,84) 

? 1. Basis begeleiding 

     

Ondersteuning Zelfstandig 
Leven 2 
(individueel)(helpen bij) 

1. H150 Begeleiding Extra € 59 (uur) ? 1. Extra 
probleemgedrag, 
deels niet planbare 
inzet ondersteuning 

     

Ondersteuning Zelfstandig 
Leven 3 
(individueel)(overnemen) 

1. H153 Gespecialiseerde 
begeleiding (psy) 

2. H152 Begeleiding speciaal 
1 (NAH) 

€ 96 (uur) 
€ 91 (uur) 

? 1. Ernstig 
tekortschietende 
zelfregie 

2. Specialistische inzet 

nodig 

     

Ondersteuning 
Maatschappelijke 

Deelname 1 
(groepsgewijs) (stimuleren 

en toezicht) 

1. H531 dagactiviteit basis 
2. H533 Module 

Cliëntkenmerk (pg) 
3. H811 Dagactiviteit VG licht 

(gr.gr. 6+) 
4. F125 Dagactiviteit LZA 

(psy, gr.gr. 8+) 
 

€ 36 (dd) 
 

€ 67 (dd) 
 

€ 39 (dd) 
 
€ 11 (dd) 
 
(PGB:  

€ 44,30) 

? 1. Is gewoon de basis 
2. Standaard opvang 

PG, geen 
bijzonderheden 

3. VG licht, grotere 
groep 

4. Standaard opvang, 
(zeer) grote groep 

     

Ondersteuning 
Maatschappelijke 

Deelname 2 
(groepsgewijs) (helpen 
bij) 

1. H800 Module 
cliëntkenmerk (somatische 

ondersteuning)(gr.gr. 6+)  
2. H812 Dagactiviteit VG 

midden (gr.gr. 5) 
3. H833 Dagactiviteit LG 

zwaar (gr.gr. 1-4) 

 
 

€ 67 (dd) 
 
€ 49 (dd) 
 
€ 60 (dd) 

? 1. Standaard opvang, 
veel somatische 

ondersteuning extra 
2. VG midden 
3. Standaard opvang, 

veel somatische 
ondersteuning extra 

     

Ondersteuning 
Maatschappelijke 

Deelname 3 
(groepsgewijs) 
(overnemen) 

1. H813 Dagactiviteit VG 
zwaar (gr.gr.1-4) 

 

€ 75 (dd) ? 1. VG zwaar, kleine 
groep 

 

     

Vervoer bij Ondersteuning 
Maatschappelijke 
deelname 

1.    1.  
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Bijlage 3: Geschiktheidseisen en selectiecriteria 

 
 

Het Rijk heeft reeds een groot aantal algemene kwaliteitseisen vastgelegd in de Jeugdwet en de 

Wmo. Voor de Jeugdwet gelden er per onderwerp (o.a. Pleegzorg en Jeugdbescherming) nog meer 

specifieke eisen. Voor zowel Wmo als Jeugdzorg worden minstens de volgende criteria gehanteerd: 

 

 

Personeel en organisatie 

1. Eisen VOG verklaring van het in te zetten personeel. 

2. Ervaringseisen aan het in te zetten personeel.  

3. Het opleidingsniveau en de werkervaring van het in te zetten personeel moet passen bij de 

ondersteuningsbehoefte van de klant, en een bijdrage leveren aan een structurele 

verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van de klant.  

4. Het personeel wordt volgens de van toepassing zijnde CAO ingeschaald.  

5. De werkwijze van het personeel past binnen de uitgangspunten van de Kanteling. 

6. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is 

van toepassing.  

7. Binding met de regio: aantoonbaar beschikken over lokaal en regionaal netwerk. 

8. Van toepassing verklaren Algemene inkoopvoorwaarden model VNG. 
 

 
Aanbod 

1. Aanbieders moeten na opdracht de ondersteuning leveren waarvoor zij gecontracteerd zijn. 

Weigeren is alleen van toepassing als hiervoor gegronde redenen zijn.  

2. Opstellen zorgplan tussen aanbieder en cliënt op basis van ondersteuningsplan. 

3. Vastgestelde leveringstermijnen.  

4. Vastgestelde bereikbaarheid.  

5. Klanttevredenheidsmeting door gemeente zelf.  

6. Resultaatmeting op basis van een nog nader vast te stellen instrument, bijvoorbeeld de IPA 

(Impact op participatie en autonomie) of de Zelfredzaamheidmatrix of de Menselijke maat. 

7. De gemeente sluit, daar waar relevant, aan bij de zorgbrede Governance code die regels 

stelt aan goed bestuur en toezicht op zorginstellingen. 

8. Van toepassing verklaren van in ieder geval de volgende (wettelijke) kwaliteitseisen: 
- de Wmo 
- de Jeugdwet 
- de norm voor verantwoorde hulp 
- de Wet marktordening gezondheidszorg; 
- de Wet Toelating Zorginstellingen; 

- de Kwaliteitswet Zorginstellingen; 
- de Wet klachtrecht cliënten Zorgsector; 
- de Wet BIG; 
- de WGBO (indien en voor zover van toepassing); 

- de Wet bescherming persoonsgegevens; 
- de Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen; 

- de Mededingingswet; en 
- de Regeling Verslaggeving WTZi. 
- de eisen aan wettelijke certificering (o.a. bij jeugdbescherming en jeugdreclassering) 
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Social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

1. Er wordt gestreefd naar een invulling van 5% van de opdrachtwaarde van aanbieders aan 

social return. 

2. Aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

 

Duurzaamheid 

1. Aanbieders zetten zich in om hun bedrijfsvoering duurzaam te organiseren. Gedacht kan 

worden aan zo min mogelijk vervoersbewegingen door onder andere de 

(dagbestedings)locaties dicht bij de cliënten te organiseren, energiezuinig vastgoed, 

milieuvriendelijke vervoersmiddelen etc.  

2. De mogelijkheden worden onderzocht om aanbieders een energiescan te laten uitvoeren en 

een plan van aanpak te eisen naar aanleiding van de energiescan. Dit mogelijk nog 

uitbreiden met een verplichting om in ieder geval een minimum label te eisen. 

 

 

Innovatie 

1. Innovatie: Aanbieders zetten zich in om ondersteuning op innovatieve wijze vorm te geven. 

Zij zijn bereid deel te nemen aan gemeentelijke pilots.  

  

 

 

 

 

Toezicht  

De gemeente houdt toezicht op het behalen van resultaten, de mate waarin de geleverde zorg en 

jeugdhulp een bijdrage heeft geleverd aan de in het beleidsplan vastgestelde maatschappelijk 

doelen en kwaliteit door: 

 

1. Een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek onder klanten die gebruik maken van een 

maatwerkvoorziening.  

2. Aanbieders te verplichten jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, en het 

verslag hiervan beschikbaar te stellen aan de gemeente.  

3. Resultaatmeting via een bewezen methodiek.  

4. Toezicht door middel van steekproeven.  

 

Voor de Jeugdwet geldt dat de inspectie Jeugdzorg toezichthouder is. Hiervoor geldt een landelijk 

toetsingskader. De gemeente kan in overleg treden met de inspectie over aanvullende 

gemeentelijk toetsingscriteria.  
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Bijlage 4: Brief aan Tweede Kamer 

 
 
Onderwerp: Voorwaarden verantwoorde invoering Wmo-2015. De brief is in originele lay-out 

weergegeven op de volgende pagina’s. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
   POSTADRES 

Postbus 20 
7500 AA Enschede 

    

   BEZOEKADRES 
Hengelosestraat 51   

    
    

    

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

 

 TELEFOON 

 
 
 
DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 

26 maart 2014  J.H.Weggemans 

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER 

  (053) 481 77 39 

 
ONDERWERP 

Voorwaarden verantwoorde invoering Wmo-2015 
 
De 14 gemeenten in de Regio Twente zijn goed op weg in de voorbereiding op de transities 
Jeugdzorg en Wmo. Maar wij lopen nu tegen een drietal zaken aan die een zorgvuldige en 
verantwoorde uitvoering onmogelijk maken.  
 

1. Het tijdpad 
Wat ons betreft is er nu lang genoeg met iedereen gesproken en heeft de voorbereiding lang genoeg 
geduurd. De behandeling van de Wmo-2015 in Tweede en Eerste Kamer zou zo snel mogelijk 
geagendeerd moeten worden. Verdere vertraging leidt tot meer maatschappelijke onrust en doet de 
invoering stagneren. Het haalt de vaart uit het proces én de tijd wordt te krap om deze nieuwe taken 
op een verantwoorde wijze over te nemen. Daar krijgen wij als gemeenten dan de rekening van 
gepresenteerd. Dus is onze oproep: zorg voor afronding vóór uiterlijk 1 juli 2014. 
 

2. De financiële risico’s van het overgangsrecht 
Voor de cliënten is het overgangsrecht goed geregeld. Dat juichen wij toe. Echter de financiële risico’s 
hiervan worden volledig bij de gemeenten neergelegd. Staatssecretaris Van Rijn heeft weliswaar voor 
2015 € 200 miljoen extra toegezegd en de uitspraak gedaan: “Als er toch onoverbrugbare financiële 
knelpunten ontstaan zal ik daar adequaat op reageren”, maar dit is echter voor ons boterzacht. Wij 
kunnen op grond hiervan onvoldoende garanties geven aan cliënten en zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders zullen zich door het ontbreken van duidelijkheid genoodzaakt zien drastische 
maatregelen te nemen: ontslag van personeel en afstoten van vastgoed. Die beweging zien wij nu al. 
Het Rijk kan aan deze onzekerheid een eind maken door de korting NIET toe te passen op de cliënten 
zolang die vallen onder het overgangsrecht. Vooral bij Pgb-cliënten zal een korting onhaalbaar zijn: zij 
zijn niet bekend bij gemeenten, hun gegevens krijgen wij op zijn vroegst in september 2014. 
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Dat is te kort dag om met hen individueel overleg te voeren over een ander (goedkoper) alternatief 
voor de huidige ondersteuningsvraag. De financiële gevolgen van het overgangsrecht, minus de reeds 
toegezegde € 200 mln., schatten wij op grond van gemeentelijke berekeningen op € 300 mln.  
 
 

3. Gegevensuitwisseling met zorgkantoor en zorgverzekeraars 
Op macroniveau zijn de budgetten in beeld gebracht en door het Rijk aan gemeenten meegedeeld. 
Gebaseerd op historische kosten. Voor de Jeugdzorg zijn de eerste beelden voor de regio Twente niet 
positief. Het werkelijke kostenniveau ligt naar verwachting zo'n 10-12% hoger dan het afgegeven 
macrobudget voor Twente. Voor de Wmo is dergelijke informatie op dit moment nog niet voorhanden. 
Een gedetailleerder inzicht in deze kosten zou gegeven worden in de Vektis bestanden. Op deze data 
zitten wij met smart te wachten. Naast de Wmo geldt dit ook nadrukkelijk voor de Jeugdzorg.  
 
Om tot verantwoorde budgettaire afspraken met zorgaanbieders en vrijgevestigden te kunnen komen, 
achten wij het noodzakelijk om PER INSTELLING inzicht te verkrijgen in de volume- en prijsafspraken 
per geleverd zorgproduct, die Zorgkantoor en Zorgverzekeraars met instellingen hebben gesloten. 
Naar wij nu weten wordt deze informatie op dit gewenste niveau niet verstrekt in de aanstaande 
bestanden van Vektis.  
Als regio hechten wij grote waarde aan deze gedetailleerde informatie, om instellingen tijdig 
duidelijkheid te kunnen verschaffen over de door de gemeenten in te kopen zorg. 
Om deze reden doen wij een klemmend beroep op u het mogelijk te maken dat deze informatie 
spoedig aan gemeenten beschikbaar gesteld wordt.  
 
Ons contact met het regionale Zorgkantoor verloopt goed. Zij onderkennen het belang van onze 
informatiebehoefte en zijn bereid deze informatie beschikbaar te stellen mits dat landelijk wordt 
afgesproken met alle zorgkantoren en verzekeraars. Pogingen van onze kant om dat te realiseren 
hebben tot op heden geen succes gehad. Hier ligt een taak voor de staatssecretaris en 
Zorgverzekeraars Nederland. Dit informatieverzoek bevat overigens geen privacygevoelige informatie, 
omdat de gegevens niet op persoonsniveau benodigd zijn. 
 
Naast deze drie voorwaarden voor een verantwoorde uitvoering, zijn er uiteraard nog enkele andere 
zaken die nog aanpassing behoeven. Wij vertrouwen erop dat VNG en VWS daarover met uw Kamer 
overeenstemming weten te bereiken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de 14 Twentse gemeenten 

 
Ed Wallinga 
Wethouder van Enschede 
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Gemeente Almelo 
Wethouder mevrouw J.M.M. Kuik - Verweg 
 
Gemeente Borne 
Wethouder de heer A.T. Albers 
 
Gemeente Dinkelland 
Wethouder mevrouw J.B.M. Zwiep 
 
 
Gemeente Enschede 
Wethouder de heer W.E. Wallinga 
 
Gemeente Haaksbergen 
Wethouder de heer J.H. Scholten 
 
Gemeente Hellendoorn 
Wethouder de heer J. H. Coes 
 
Gemeente Hengelo 
Wethouder mevrouw J. Oude Alink 
 
Gemeente Hof van Twente 
Wethouder de heer P. van Zwanenburg 
 
Gemeente Losser 
Wethouder de heer J.F. Hassink 
 
Gemeente Oldenzaal 
Wethouder de heer R. Christenhusz 
 
Gemeente Rijssen-Holten 
Wethouder de heer J. Ligtenberg 
 
Gemeente Tubbergen 
Wethouder de heer T. Vleerbos 
 
Gemeente Twenterand 
Wethouder de heer G.J. Binnenmars 
 
Gemeente Wierden 
Wethouder de heer J.M. Bekke 
 
 


