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1. Opening 

Dyonne Heijnen heet de aanwezigen welkom namens de vier Dommelvallei+ gemeenten 

(Waalre, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son&Breugel). In het kader van het inkopen van Wmo 

begeleiding en dagbesteding richten gemeenten een overlegtafel met zorgaanbieders in die 

in deze regio gecontracteerd zijn. Dit betreft zowel een digitale overlegtafel (DOT) waaraan 

alle gecontracteerde partijen kunnen deelnemen als een fysieke overlegtafel (FOT) waarvoor 

een selectief deel van de geselecteerde zorgaanbieders wordt uitgenodigd. Het doel van 

deze overlegtafels is om het gesprek aan te gaan met zorgaanbieders over onderwerpen die 

met het contract en het inkoopproces te maken hebben. De vier Dommelvallei+ gemeenten 

kiezen ervoor om gezamenlijk op te trekken in dit proces. De gemeente Eindhoven kiest 

ervoor om een eigen koers te varen. In eerste instantie zijn de Dommelvallei+ gemeenten en 

de gemeente Eindhoven samen opgetrokken in de nieuwe PDC die per 1 januari 2018 in 

werking is getreden en waarin bovengenoemde Wmo-producten zijn opgenomen.  

2, Voorstelronde 

Alle aanwezigen stellen zich voor en geven aan namens welke organisatie zij deelnemen 

aan dit overleg. 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

4. Aanpassen tarief Dagbesteding 

Ton de Graaf (BIZOB) licht het onderwerp van deze FOT toe. 

De vier  Dommelvallei+ gemeenten zijn voornemens het tarief aan te passen en de norm 

voor Ondersteuning zelfstandig leven (OZL/dagbesteding)  Wmo, product 07A03 te herijken. 

Deze aanpassing is direct het gevolg van de tariefsverlaging die de gemeente Eindhoven 

heeft doorgevoerd. Deze tariefsverlaging heeft ertoe geleid dat ook cliënten uit de 

Dommelvallei+ gemeenten nu vaak 3 uur dagbesteding ontvangen i.p.v. de afgesproken 4 



uur (zoals ook contractueel opgenomen). Met als gevolg dat de Dommelvallei+ gemeenten  

teveel betalen voor dit product.  

Om die reden wordt het volgende voorgesteld: 

A.Tarief wordt € 39,40 per dagdeel (huidige tarief = € 49,76). Het tarief voor OZL 

(dagbesteding)wordt hiermee in lijn gebracht met de tarifering dagbesteding binnen de Wet 

langdurige zorg (Wlz, tarief 2019 voor Belevingsgerichte dagbesteding basis). 

B.Herijking norm: een dagdeel wordt een periode van minimaal 3 tot maximaal 4 

aaneengesloten uren (huidige norm = een dagdeel is 4 aaneengesloten uren). Hiermee 

sluiten we aan bij de huidige uitvoeringspraktijk. 

Binnen de Dommelvallei+ gemeenten zijn ook zorgaanbieders die de afgesproken 4 uur 

dagbesteding per dagdeel bieden.  Echter ook voor deze zorgaanbieders zal 3 uur per 

dagdeel gaan gelden i.p.v. 4 uur. Zij zullen dus ook geconfronteerd worden met deze 

tariefsverlaging. Het is aanbestedingstechnisch niet toegestaan om hierin een onderscheid te 

maken d.m.v. tariefdifferentiatie.  

Voorgesteld wordt de wijziging in zijn geheel per 1 juni 2019 in te laten gaan 

De aanwezige zorgaanbieders krijgen de gelegenheid te reageren op dit voorstel. 

Reacties aanbieders: 

Om welk product gaat het specifiek: de aanpassing van het tarief betreft het product 

07A03(Ondersteuning Zelfstandig Leven/dagbesteding). Er wordt geïndiceerd per dagdeel. 

Het tarief wordt in lijn gebracht met de tarifering dagbesteding binnen de Wet Langdurige 

Zorg (Wlz, tarief 2019 voor Belevingsgerichte dagbesteding basis) Een dagdeel wordt een 

periode van minimaal 3 tot maximaal 4 aaneengesloten uren. 

Bij onze instelling staat maatwerk voorop. Wij kijken samen met de cliënt wat voor activiteiten 

mogelijk zijn met het beschikbare budget. Door de tariefswijziging is het denkbaar dat we 

sommige cliënten niet meer de activiteiten kunnen bieden die zij wensen. 

Wat is de status van dit overleg? Het doel van deze overlegtafels is om het gesprek aan te 

gaan met zorgaanbieders over onderwerpen die met het contract en het inkoopproces te 

maken hebben. Zorgaanbieders kunnen ook zelf onderwerpen aandragen voor de 

overlegtafels. Besluitvorming, bijvoorbeeld over de hoogte van de tarieven, ligt uiteindelijk bij 

de gemeenten, waarbij wel rekening gehouden wordt met de opvattingen van 

zorgaanbieders.  

Er zijn cliënten die niet kunnen functioneren in een relatief grote groep (zes personen) 

Kunnen we voor deze cliënten niet een nieuw product ontwikkelen. Antwoord: deze 

suggestie wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van de producten Wmo.  

Kunnen we vanwege de administratieve rompslomp de mutaties niet per 1 januari 2020 laten 

ingaan en achteraf de teveel ontvangen bijdrage corrigeren. Antwoord: hierover moeten we 

ons intern  beraden (NB:. Achteraf verrekenen geeft ook een extra administratieve last).  

5. Rondvraag 



T. de Graaf (BIZOB): Aansluitend op de FOT zal het  voorstel tot aanpassing product 07A03 

OZL deze week via Negometrix worden gepubliceerd zodat ook de andere aanbieders 

kunnen reageren.  Aanbieders krijgen tot 27 februari 2019 de tijd om te reageren. Vervolgens 

zullen wij uiterlijk 1 maart 2019 via de Nota van Inlichtingen het voorstel definitief maken 

zodat we 3 maanden de tijd hebben om de wijziging door te voeren. 


