Collegevoorstel
Onderwerp
Verzoek eenmalig maaltijdvergoeding
dagopvang en duidelijkheid omtrent No Show
en tarief

portefeuillehouder: Bram Jacobs
afdeling/team: Inwoners / Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
opsteller: Tim van Eerden
datum vergadering: 10 november 2020
zaaknummer: 0889230315

Samenvatting
De Huiberg vraagt om duidelijkheid rondom 'no show', tarief maatwerkvoorzieningen en een vergoeding
ter compensatie van de maaltijden voor de Wlz cliénten waar zij geen bijdrage voor gevraagd hebben.
Voor zowel no show als de tarief voor de maatwerkvoorziening dagbesteding wordt verwezen naar de
regionale inkoop afspraken die Beesel door de Mgr laat doen en dat hier op verschillende ontwikkeltafels
inclusief het project Sturing en inkoop deze vraagstellingen onderzocht worden. Voor de maaltijden wil
de gemeente Beesel een vergoeding geven voor de maaltijden ter hoogte van € 2-, per maaltijd voor de
maaltijden tot en met 15 november. Vanaf 15 november moet de Huiberg deze bijdrage bij de inwoners
vragen. Wanneer een inwoner deze bijdrage niet kan betalen dan kan de Huiberg deze inwoner naar de
Wmo toe verwijzen waarnaar onderzocht wordt of de inwoner hierin gecompenseerd moet worden of dat
er andere oplossingen.

Voorstel / advies
1) Akkoord te gaan met het bieden van een éénmalige compensatie voor de maaltijden ter hoogte van
€2-, per maaltijd in 2019 en 2020 tot en met 15 november 2020
2) Voor de overige vragen rondom no show en het tarief te verwijzen naar de regionale gemaakte
afspraken en hier geen aparte afwijkende afspraken op te maken.
3) Kennis te nemen van de schriftelijke reactie.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
De Huiberg heeft in mail contact en bij bespreking haar ongenoegen geuit over de hoogte van de
subsidie voor de Open inloop die zij organiseert, het missen van een no show regeling binnen de
regionale inkoop afspraken, de verlaging van het uurtarief voor dagbesteding in 2019, het proces hierom
heen en vraagt om een bijdrage voor de maaltijden voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) cliënten die een
modulaire pakket thuis (MPT) hebben.
De Huiberg vraagt hier een bestuurlijke reactie. Gezien de Huiberg de afgelopen jaren bij verschillende
portefeuillehouders vragen heeft gesteld maak ik hier een college voorstel van zodat het volledige college
op de hoogte is van de afspraken tussen sociaal domein en Huiberg.

2. Doelstelling
We zien de Huiberg als waardevolle samenwerking partners in het sociaal domein van de gemeente
Beesel. De Huiberg biedt in de gemeente Beesel vanaf het eerste moment dat een vorm van
dagbesteding/ een zinvolle dag invulling nodig is dit laagdrempelig aan. De inwoner kan hier hierna
zijn/haar dagbesteding/dag invulling blijven ontvangen ook binnen de Wet langdurige zorg. Deze
samenwerking is ons iets waard.
De Huiberg heeft hiernaast meerdere malen aangegeven regels onduidelijk te vinden of een afwijkende
afspraak te wensen op de regionaal gemaakte afspraken. Middels de schriftelijke reactie geeft de
gemeente Beesel over (financiële) vraagstukken antwoord waarbij er hierna gewerkt kan worden aan een
verdere constructieve samenwerking.

3. Uitgangssituatie
We kopen Wmo maatwerk voorzieningen regionaal met de 7 Noord Limburgse gemeenten in via de Mgr.
Hier deelt de Huiberg ook aan mee in via de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Hiernaast hebben
we een subsidie relatie voor de open inloop sinds 2015 met de Huiberg.
Doelstelling van het sturen van een bestuurlijke reactie is de Huiberg duidelijkheid te geven zodat niet bij
de verschillende overleggen teruggegrepen wordt op deze onduidelijkheden. Door duidelijkheid te geven
hopen we de volgende overleggen weer constructief en niet vanuit financieel oogpunt vorm te geven.

4. Rol gemeente
De gemeente is wettelijk verplicht dagbesteding te bieden aan inwoners met verschillende doelstellingen
waaronder het bieden van zinvolle dagbesteding, voorkomen van overbelasting van mantelzorgers of het
bieden van structuur. De rol van de gemeente is opdrachtgever en financiert bovenstaande wettelijke
taak.

5. Toelichting
De Huiberg wenst een bestuurlijk besluit op de volgende punten. Hieronder beschrijf ik per punt kort een
toelichting wat de vraagstelling en beantwoording.
Subsidie
De subsidie is naar tevredenheid bijgesteld naar aanleiding van vorige bespreking met Huiberg, deze is
afgerond en vraagt geen bestuurlijke reactie meer.
Inkoop, uurtariefdaling 2019
De Huiberg is niet tevreden met het feit dat de uurtarieven voor dagbesteding gedaald zijn en vraagt om
hier aparte afspraken te maken met de gemeente Beesel. Hiernaast is de Huiberg niet tevreden met hoe
het proces liep.
De gemeente Beesel is van standpunt dat we vasthouden aan de regionale afspraken. In 2019 is
onderzoek gedaan naar of wij de wettelijk verplichte AMvB realistische kostprijs boden aan onze
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aanbieders. De tarieven zijn onderzocht door een onafhankelijk bureau HHM die ons hierin geadviseerd
heeft. Deze adviezen hebben we als gemeenten overgenomen. Hiermee zijn we zorgvuldig geweest,
hebben we aanbieders betrokken bij het opstellen van de tarieven en voldoen we aan onze wettelijke
taak.
We hebben de Huiberg meerdere malen de handreiking gedaan om zelfstandig dus zonder de CLZ
verder te gaan, wanneer de Huiberg besluit zelfstandig te gaan kunnen we hier ook individueel afspraken
mee maken. Deze mogelijkheid blijft wat ons betreft bestaan.
No show
De Huiberg heeft haar ongenoegen geuit over het feit dat er geen 'no show' regeling is ingebouwd in de
huidige tarieven. No show betekend dat wanneer een inwoner niet komt opdagen en de aanbieder zich
hier niet op kon voorbereiden dat de aanbieder hiervoor door betaald krijgt. De Huiberg geeft aan dat zij
een hoog percentage uitval heeft en hierdoor inkomsten misloopt.
Ook hier is standpunt gemeente Beesel dat de no show een regionale afspraak is. Er is meerdere malen
onderzocht met aanbieders waaronder de CLZ wat een oplossing zou kunnen zijn, deze oplossing is niet
gevonden. Conclusie regionaal gemeenten is dat de no show in de huidige inkoop prijs zit. Hiernaast
worden er hierover andere afspraken gemaakt in project Sturing en Inkoop.
Bijdrage voor maaltijden
De Huiberg doet een aanvraag voor een vergoeding van de maaltijden die zij verstrekt aan de inwoners
die gebruik maken van de Wet langdurige zorg Modulaire Pakket Thuis (WLZ Mpt). Dit zijn inwoners die
meer zorg nodig hebben dan dat de Wmo en Zorgverzekering kan bieden en komen hierdoor in een
landelijke regeling terecht. Voor de WLZ MPT geldt dat maaltijden niet inbegrepen zijn en de aanbieders
deze bij de inwoners zelf moeten bekostigen. De Huiberg heeft hier in 2019 en 2020 geen bijdrages
gevraagd door verwarring rondom regels. Hierbij beroept de Huiberg zich op het feit dat de Wmo deze
maaltijden moet bekostigen gezien dit ook volgens hen wettelijk vastgelegd staat.
Standpunt van de gemeente is hierin een tegemoetkoming te geven ter hoogte van € 2,- per maaltijd om
de Huiberg tegemoet te komen in dit nieuwe vraagstuk. Wettelijke veranderingen waren hierin ook niet
duidelijk en aan inwoners met terugwerkende kracht maaltijd vergoeding vragen is geen mogelijkheid. De
maatlijden van 2019 en 2020 gaan we vergoeden tot en met 15 november 2020, hierna moet de Huiberg
deze bijdrage van de inwoners vragen die gebruik maken van bovenstaande ondersteuning. Wanneer
een inwoner de maaltijd vergoeding niet kan betalen dan kan de Huiberg de inwoner naar de Wmo toe
verwijzen. De Wmo zal dan gezamenlijk met Budgetbeheer/schuldhulpverlening onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. Via de bijzondere bijstand kan als maatwerk een vergoeding toegekend worden
wanneer er geen mogelijkheden zijn en de inwoner de dagbesteding vergoeding niet kan betalen.

6. Visie Blij in Beesel
Beleven
Samenwerking

7. Integrale afstemming
Er is afstemming geweest met de regionale collega's en de MGR op bovenstaande vraagstukken.
Niet van toepassing
a.
Collegeprogramma
b.

Financieel
Tot en met oktober 2020 in totaal over 577 maaltijden, hier komen nog een aantal
maaltijden bij maar zal niet meer zijn dan 585. Dit keer € 2,- = € 1.170. Dit bedrag zal
eenmalig verstrekt worden en komt van fcl 666200 ecl 42052. We verwachten in 2020
op deze fcl/ecl budget over te houden waardoor bovenstaande investering dus niet zal
drukken op de jaarrekening.
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c.

Juridisch
Juridisch is afgestemd met de MGR. Deze adviseren om bij regionale standpunt te
blijven en geen individuele afspraken te maken op kostprijs en noshow gezien er anders
precedentwerking ontstaat.

d.

Risico’s

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
De Huiberg zal per brief op de hoogte gesteld worden van bovenstaande punten

8. Toegankelijkheid
De Huiberg draagt bij aan de toegankelijkheid in onze gemeente door een open inloop locatie te zijn voor
inwoners die laagdrempelig dagbesteding willen hebben. Hiernaast zijn ook veel vrijwilligers betrokken
binnen de Huiberg die hier met plezier een bijdrage leveren aan de maatschappij.

9. Duurzaamheid
Bijlagen
Bijlage 1: Brief 03-10-2020 mbt daadwerkelijk voorstel Huiberg

Bijlage 3: Uitgaande Brief Huiberg eenmalige toekenning maaltijd voorziening, no show en
uurtarieven dagbesteding.
In bijlage 1 wordt verwezen naar 2 bijlagen door de Huiberg. Deze bijlage(n) voeg ik door het
hebben van cliëntgegevens niet toe aan dit college voorstel.
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