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Gemeente

Roosendaal Raadsmededeling

24-11-2016 Nr

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder C. van Poppel

Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

de raad van de gemeente Roosendaal

H. Hermans, A. Snoeck, A. Ravestein, F. Adriaansz, M. Schoones

Onderwerp: Overgangsperiode Wmo-vooziening Begeleiding

Bijlage:

Kennisnemen van
lnformeren over de overgangsperiode voor de Wmo-voorziening Begeleiding tot I juli 2017, waarbrl
het huidige contract met maximaal een half jaar wordt verlengd.

lnleiding
Tijdens het college van B&W is op 2 november 2016 positief besloten om een nieuwe overeenkomst
aan te gaan voor de Wmo-vooziening Begeleiding voor de duur van vijf jaar.

3 november 2016 is dit besluit bekrachtigd met de ondertekening van dit contract met de aanbieders.
De nieuwe overeenkomst omvat een andere categorie-indeling. Dit betekent dat het huidige
cliëntenbestand moet worden overgezet naar de categorieën van de nieuwe overeenkomst.

Om dit contract per 1 januari 2017 zorgvuldig te implementeren is een overgangsperiode van maximaal
een half jaar (tot 1 juli 2017) noodzakelijk.

I nformatie/kernboodschap
De categorie-indeling van het huidige contract en de nieuwe overeenkomst zijn gewijzigd. De
belangrijkste wijziging hierin is dat bij het huidige contract begeleiding en dagbesteding samengevoegd
waren. Dit is in de praktijk niet praktisch gebleken. Om die reden is bij de nieuwe overeenkomst aparte
categorieën opgesteld voor begeleiding en dagbesteding. Dit betekent dat de huidige cliënten van
categorie omgezet moeten worden van het huidige contract naar de nieuwe overeenkomst.

Voor de cliënten betekent deze omzetting alleen een administratieve omzetting. Dit omdat de
daadwerkelijke geleverde zorg voor de cliënt niet wijzigt, maar alleen de naamgeving van de categorie.

Voor de zorgaanbieders en gemeente betekent deze wijziging dat er overeenstemming moet zit¡n naar
welke categorie, van de nieuwe overeenkomst, de cliënten omgezet moeten worden. Op basis van
dossieronderzoek en onderling overleg met de zorgaanbieder wordt dit beoordeeld. Dit alles in het
belang van de cliënt om de kwaliteit van zorg, die ze reeds ontvangen, te kunnen continueren en
borgen.

Cliënten, die reeds zorg ontvangen, worden met een beschikking geïnformeerd over deze omzetting.
Hierbij is het van belang om duidelijk te communiceren naar onze cliënten, dat de zorg die zij reeds
ontvangen van de zorgaanbieder, ondanks een nieuwe categorie indeling, niet zal wijzigen.

Om cliënten op zorgvuldige wijze om te zetten van het huidige contract naar de nieuwe overeenkomst
is een overgangsperiode noodzakelijk van maximaal een half jaar (tot 1 juli 2017).

Daarnaast speelt nog het vraagstuk van de eigen bijdrage binnen de Wmo. Begin december wordt een
standpunt aan de raad gevraagd voor een scenario van de eigen bijdrage. ln afwachting van dit besluit
zullen de cliënten, die reeds in zorg zijn, niet vermoeid worden met meerdere beschikkingen over de
wijzigingen in de zorg. Daarom is het belangrijk om de omzetting van het huidige contract naar de
nieuwe overeenkomst samen met het standpunt over de eigen bijdrage in één beschikking aan de
cliënten uit te leggen. Hiervoor is de overgangsperiode ook noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.

Naar ven¡¡achting kunnen de cliënten, die reeds in zorg zijn, vanaf 1 maart 2017 omgezet worden van
het huidige contract naar de nieuwe overeenkomst, waarbij eveneens het gekozen scenario van de
eigen bijdrage meegenomen kan worden.



Voor een rechtmatige verstrekking van de Wmo-voorziening Begeleiding, gedurende de
overgangsperiode, is het noodzakelijk dat het huidige contract voor maximaal een half jaar wordt
verlengd, dus tot 1 juli2017. Alle huidige gecontracteerde zorgaanbieders zijn schriftelijk gevraagd
hieraan medewerking te verlenen. Dit in het belang van onze cliënten.
Wanneer een aanbieder deze verlenging niet tekent zullen de cliënten, die bij deze aanbieder in zorg
zijn, wél per 1 januari 2017 overgezetztjn naar een categorie van de nieuwe overeenkomst. Dit nog
steeds op basis van zorgvuldig dossieronderzoek en het in gesprek gaan met de desbetreffende
zorgaanbieder.

ln de praktijk wordt niet venruacht dat de aanbieders deze verlenging niet tekenen. Het biedt hen
immers ook de mogelijkheid de omzetting zorgvuldig uit te voeren. Daarnaast worden de tarieven van
het huidige contract voor 2017 geïndexeerd. Zodoende kan de kwaliteit van de zorg, die de cliënten
reeds ontvangen, gecontinueerd en geborgd worden.

Consequenties
Er wordt geen financieel risico verwacht bij de toepassing van de overgangsregeling, inclusief de
indexering. Dit omdat bij de vaststelling van de tarieven rekening is gehouden met uitvoering binnen
het Rijksbudget. Dit blijft te allen tijde een aanname, omdat er sprake is van een open eind regeling wat
betreft de Wmo-voorziening Begeleiding.

Communicatie
De aanbieders zijn reeds geïnformeerd en vezocht de verlenging van maximaal een half jaar van het
huídige contract te ondertekenen. De professionals van de zes samenwerkende gemeenten zijn
eveneens geïnformeerd. Cliënten, die reeds zorg ontvangen, worden met een beschikking
geïnformeerd over de omzetting van het huidige contract naar de nieuwe overeenkomst. Het is van
belang om duidelijk te communiceren naar onze cliënten, dat de zorg die zij reeds ontvangen van de
zorgaanbieder, ondanks een nieuwe categorie indeling, niet zal wijzigen. Eveneens zal hierbij het
standpunt van de raad meegenomen worden over de eigen bijdrage regeling binnen de Wmo.
De Adviesraad Sociaal Domein zal geïnformeerd worden met een afschrift van deze raadsmededeling

Vervolg(procedure)
Niet van toepassing.

Bijlagen
Niet van toepassing

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ndaal,
De secretaris, De b
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