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: Inkoopplan Wmo ondersteuning 2020-2021 Brabant Noordoost-oost
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: 4 juli 2019

Geachte Raads- en Burgerleden,
Het College heeft op 4 juni jl. besloten in te stemmen met het ‘Inkoopplan 2020 en 2021 Wmo ondersteuning
Brabant Noordoost-oost’. Graag informeren wij u hierover.
Aanleiding
Sinds 2015 werken de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost samen voor de inkoop van Wmo
ondersteuning. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken Individuele Begeleiding,
Dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Beschermd wonen. Via een vrijwillige centrumregeling (Wgr) is de
gemeente Oss de centrumgemeente voor de uitvoering van deze inkoop. Deze centrumregeling loopt tot en
met 2019.
Op 27 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe Centrumregeling Wmo voor de periode van
2020 t/m 2023. Het inkoopplan is, mits met instemming van alle gemeenten, voor twee jaar afgesproken.
Beoogd resultaat
We willen een effectieve en efficiënte uitvoering van de regionale inkoop voor de nieuwe Wmo taken. Hierdoor
blijven (specialistische) voorzieningen in de regio beschikbaar. Door deze gezamenlijke inkoop kunnen de
samenwerkende gemeenten daadkrachtig en slagvaardig de Wmo uitvoeren. Voor een inhoudelijke toelichting
op de verschillende inkooponderdelen verwijzen wij u naar het Inkoopplan 2020-2021.
Argumenten
1. De financiële en inhoudelijke kaders voor de inkoop 2020 en 2021 zijn duidelijk.
De kaders voor het inkoopplan zijn reeds vastgelegd in de Centrumregeling en zijn afgestemd met het
‘Beleidskader Wmo 2020-2023’. Beide documenten zijn onlangs ter besluitvorming aan uw Raad voorgelegd.
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Met de vaststelling van het inkoopplan in de 10 gemeenten wordt het kader bepaald waarbinnen de
centrumgemeente de inkoop en contractering voor de regio Noordoost-oost voor deze ondersteuning in 2020
en 2021 moet regelen.
2. De aansturing van de zorginstellingen gebeurt eenduidig en efficiënt.
De aansturing van de zorginstellingen gebeurt gezamenlijk met één beleid en één pakket van voorwaarden.
Hierdoor verminderen de kosten en blijft er meer geld voor de ondersteuning van inwoners beschikbaar. Door
gezamenlijk overleg te voeren via de overlegtafel Wmo communiceren wij onze gezamenlijke koers met de
zorginstellingen. Het inkoopteam van de centrumgemeente spreekt de zorginstellingen individueel over
contractafspraken via het contractmanagement.
3. Het inkoopplan wordt ter kennisgeving aangeboden.
In de centrumregeling is het instemmen met het inkoopplan gemandateerd aan het College. Het is belangrijk
dat de samenhang tussen het Wmo-beleid en Wmo-inkoop duidelijk is. Vanwege de kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraad, wordt dit Inkoopplan 2020-2021 ter kennisgeving aangeboden aan de
raads- en burgerleden.
Tegenargumenten
1. Wat als één van de regiogemeenten niet instemt met het Inkoopplan?
Als een College niet instemt met het plan, geldt de meerderheidsregel in de regio. Als de meerderheid op
basis van inwonersaantallen instemt, is het plan voor de regio vastgesteld. Een gemeente hoeft dan niet uit te
stappen.
2. Waarom gaan we de facturatie weer zelf doen?
In Hoofdstuk 4 van het Inkoopplan, pagina 19, besluitpunt 5 en bijlage I staat dat elke gemeente weer zélf de
facturering van de Wmo nieuwe taken ter hand neemt. Aanleiding was de door het Rijk aangekondigde
invoering van digitale facturatieberichten in het landelijke berichtenverkeer tussen gemeenten en
zorgaanbieders.
Bij nader inzien blijkt het digitale 303F-bericht landelijk toch weer níet ingevoerd te worden. De informatie in
paragraaf 4.4 en bijlage I is daardoor verouderd. Feit blijft dat de gemeente Boekel de facturering voor de
Wmo toch zelf moet gaan uitvoeren per 1-1-2020 omdat hier door een meerderheid van de gemeenten voor is
gekozen. Maar er hoeven in tegenstelling tot eerdere berichten geen technische kosten worden gemaakt. De
aantallen vallen mee in Boekel, waardoor deze op te vangen zijn binnen de huidige capaciteit van de
gemeente.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiële kaders voor 2020 en 2021 zijn duidelijk en we hebben ervaringscijfers over het zorggebruik in
2017 en 2018. Voor Boekel neemt het Wmo zorggebruik toe door diverse ontwikkelingen zoals de vergrijzing
en het abonnementstarief Wmo. Wmo ondersteuning is een open-eind financiering.
In het Inkoopplan stellen we een nieuw indexeringssystematiek voor die recht doet aan de
kostenontwikkelingen in de zorg. Voor 2020 stellen we een indexering voor van de Wmo tarieven van 2,58%
(exclusief Beschermd wonen). Voor Beschermd wonen worden de tarieven in 2020 geharmoniseerd. Daarom
wordt er een onafhankelijke kostprijsberekening gemaakt en is dit inclusief indexering voor 2020. Vanaf 2021
kunnen we ook voor Beschermd wonen dezelfde systematiek volgen.
Hoewel Beschermd Wonen ook onder de Centrumregeling valt, ontvangt Centrumgemeente Oss tot en met
2019 hiervoor de middelen vanuit het Rijk. Vanaf 2020 wordt deze taak gedecentraliseerd naar elke
gemeente. Maar omdat het hier zeer specialistische en dure zorg betreft, met risico’s voor beschikbaarheid en
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betaalbaarheid van deze zorg in de regio, is in de centrumregeling reeds afgesproken hiervoor ook na 2019
samen aan de lat te staan. Tot op heden is het definitieve nieuwe verdeelmodel voor Beschermd Wonen niet
bekend gemaakt.
Dit betekent dat in onderstaand overzicht alleen de kosten voor Boekel voor inkoop in 2020 en 2021 zijn
opgenomen voor de overige taken, exclusief Beschermd Wonen. Genoemde bedragen worden opgenomen in
de meerjarenbegroting.
Bijdrage inkoop Boekel

Bijdrage 2020

Bijdrage 2021

Dekking

Kostenplaats/-soort

Zorg in natura¹
Inkoop en contractering²
Wmo Toezicht²
Werkbudget ²
Beleidscoördinatie²
Totaal

519.709
30.129
6.403
567
€ 3.142
€ 559.950

533.118
30.129
6.403
567
€ 3.142
€ 573.359

€ 560.000³
€ 30.129
€ 6.403
€ 567
€ 3.142
€ 600.241

667100-4432008
667100-4381002
667100-4381006
667100-4381007
667100-4381007

¹ Zorg in natura: Individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, maatwerk, landelijke inkoop zintuiglijk gehandicapten
² Dekking in meerjarenbegroting reeds geregeld middels Collegebesluit inzake Centrumregeling 2020-2023 d.d. 21 mei 2019
³ Extra ruimte in budget is gereserveerd voor Pilot Wonen met Ondersteuning – Raadsbesluit d.d. 22 januari 2019

Voor het weer zelf uitvoeren van de facturatie verwachten we vooralsnog geen extra kosten te maken. Het
aantal facturen per maand is niet groot en is met de huidige capaciteit op te vangen.
Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van B&W

Bijlagen:
Inkoopplan 2020 en 2021 Wmo ondersteuning Brabant Noordoost-oost
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