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índexering 1-1-2019 tarieven begeleiding Wmo

Kennisnemen van
Het besluit om de tarieven voor de categorieën Wmo Begeleiding Thuis Regulier en Begeleiding Groep Reguf ier te
verhogen met de CPI index van l,4o/o en de overige tarieven per 2019 ongewijzigd te laten.

lnleiding
Met ingang van 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding
{Torgin natura). Deze overeenkomst is voor 5 jaar afgesloten met de zes samenwerkende gemeenten (D6).
Contractueel zijn de D6-gemeenten verplicht om jaarlijks de tarieven te beoordelen en eventueel aan te passen
voor het daaropvolgende jaar. De bepaling van deze tarieven moet voor 1 september plaatsvinden. De bepaling
van de tarieven voor 2019 is nu aan de orde. ln deze brief wordt u hierover geinformeerd.

lnformatie/kernboodschap
Op 1'O juli hebben wij besloten om de tarieven voor 2019 deels te verhogen. Dít in navolging van het besluit van de
Bestuurstafel D6 van 14 juni om hier mee in te stemmen. we verhogen de
de tarieven voor de categoríeën Wmo Begeleiding Thuis Regulier en Begeleiding Groep Regulier met de
Consumentenprijsindex (CPl) van L,4Yo. De overige tarieven blijven per 2019 ongewijzigd.

De verhoging wordt toegepast op de categorieën (Begeleiding Thuis Regulier en Begeleiding Groep Regulier) waar
het meest gebruik van gemaakt wordt en waar ook een verdere verschuiving van de categorie plus naar regulier
verwacht mag worden.
Daarmee zorgen we voor zorgcont¡nuiteit voor onze burgers en komen we de aanbíeders tegemoet in de
indexeringen waar ze mee te maken krijgen.

Consequenties
De kosten van deze indexering zijn berekend op jaarlijks € 70.000,-

Communicatie
Na besluitvorming in de zes colleges zíjn de gecontracteerde aanbieders op de hoogte gebracht.

Afsluitíng en ondertekening

wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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