
Overlegtafel Wmo ML 
18 juni 2019 



 

1. Opening en mededelingen  

2. Proces inkoop Wmo MLW  

3. Proces inkoop Wmo MLO  

4. Berichtenverkeer ML Handhaving 305 en 307 berichten  

5. Koers vervoer  

6. Planning en agenda volgende overlegtafels  

7. Wat verder ter tafel komt  

Agenda overlegtafel Wmo 18 juni  



 Hoofdlijn tarieven :   
 tarief 2020 =  

 tarief 2019  

 plus index (CBS-index “86 Gezondheidszorg, Totaal Cao-
sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen”, zijnde 2,1%) 

 bij uurproducten rekenkundige afronding op 60 

 bij zeer beperkt aantal aanbieders die maximumtarief 
overschrijden is tarief 2019 ook tarief 2020 

 Elke aanbieder krijgt een eigen tarievenblad met 
producten 2019 en tarieven 2020 

 Slechts bij hoge uitzondering kan de gemeente overwegen 
om op basis van de escalatie-procedure af te wijken van 
het bovenstaande 

Proces inkoop MLO & MLW 
(onder expliciet voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring!) 



 Het streven is om het verlengingingsbericht op 1 juli 2019 
te versturen via Negometrix 

 Verlengingsbericht via Negometrix tweeledig:  

 algemeen en uniform bericht voor iedere aanbieder, waarin 
verlenging wordt aangezegd,  

 aanvullend en specifiek bericht met daarin tarievenblad 2020 

 Het akkoord dient uiterlijk 13 september 2019 te zijn 
ingediend. De exacte datum zal in het verlengingsbericht 
worden vermeld. 

Verlengingsprocedure MLW 



 Bindende verlengingsprocedure 

 Bij niet akkoord binnen 2 weken reageren, anders 
verlenging een feit 

 Contract 2019 is contract 2020 met aparte tarievenbijlage 
2020 per aanbieder obv producten 2019 

 Verlengingsbericht via Negometrix tweeledig:  
 algemeen en uniform bericht voor iedere aanbieder, waarin 

verlenging wordt aangezegd,  

 aanvullend en specifiek bericht met daarin tarievenblad 2020 

 27 september 2019: verzending verlengingsbericht (en bij 
Jeugd publicatie) 

Verlengingsprocedure MLO 



Proces nieuwe aanbieders ML 

 Elke nieuwe aanbieder krijgt voor de start van de 
contractering een toetredingsgesprek 

 MLO: Nieuwe aanbieders of inschrijving op nieuwe 
producten: altijd tegen de gepubliceerde tarieven 



 Strakkere handhaving gebruik 305- en 307-berichten 
uit Berichtenverkeer 

 Wijziging Berichtenverkeer n.a.v. wetswijziging 
abonnementstarief Wmo per 1 januari 2020 (schakel 
via aanbieders ertussenuit, maar wat aanbieders 
eventueel  wel moeten doen is nog niet bekend ) 

 

Berichtenverkeer Midden-Limburg 



 Diverse aparte werkgroepen geweest 

 Laatste MLO en MLW gesplitst vanwege verschillende 
tariferingssystematieken: producten en profielen 

 MLW: vast tarief € 11,97 plus index voor zittend vervoer 
(productcode 08A03) 

 MLO: tarief 2019 plus index, met eenmalige maatwerkoptie voor 
aanbieders met professioneel ingekocht vervoer,  op basis van 
zeer uitzonderlijke, feitelijk aantoonbare en deugdelijk 
onderbouwde redenen, voorzien van aanvullende voorwaarden. 

Koers vervoer 2020 



 In MLO: uitwerking High Trust, High Penalty (met aparte 
overlegtafel) 

 In december 2019: 

 Vaststelling Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein MLW 2020 
tot en met 2023 

 Vaststelling Beleidskader Sociaal Domein MLO 2020-2028 

 Nieuwe aanbestedingen 2021 (waarschijnlijk): 

 Hulp bij het huishouden 

 Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 

 Start  medio augustus toezichthouder voor toezicht op kwaliteit. 
 

 

 

 

Andere ontwikkelingen 



 

 17 september 2019 | 09.00 – 10.30 uur  in Roermond 

 19 november  2019 | 09.00 – 10.30 uur in Weert 

 

Planning en agenda volgende 
overlegtafels 


