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Geacht college, 
 

Hierbij bevestigt dat de WMO-raad uw brief (kenmerk 19.008861) digitaal heeft ontvangen op  
1 april 2019. Het verzoek is om voor 1 mei 2019 een advies uit te brengen. Dit is korter dan de 
wettelijke termijn van zes weken.  
In uw brief vraagt uw om advies op twee zaken. Enerzijds over de tarieven en anderzijds over 
beschermd wonen. Wij zullen beide onderwerpen separaat beantwoorden. Hieronder staat ons 
advies ten aanzien van het 90% tarief voor niet-gecontracteerden. 
 
De WMO-raad geeft negatief advies over het 90% tarief voor niet gecontracteerde aanbieders 
omdat de raad van mening is dat er geen valide argumenten vindt na het lezen van uw motivatie. 
U noemt vier elementen die van belang zijn bij het op juiste wijze verlenen van zorg:  

1. kwaliteit van de dienstverlening;  
2. innovatie tot stand brengen; 
3. op gezette tijden contact hebben met gemeente; 
4. gesprekspartner zijn. 

 
Hoewel de WMO-2015 verschillende tarieven toelaat vindt de WMO-raad bij de genoemde 
argumenten maar twee van de vier valide voor beoordeling van verschil in tarief voor de 
zorgverlening. Dat zijn de eerste twee genoemde elementen. Naar onze mening moet elke 
organisatie voldoen aan „kwaliteit van de dienstverlening”, en tevens elke innovatie die er 
kwalitatief en/of organisatorisch toe doet, moet gebruiken voor algemeen voordeel. Het hebben 
van overleg en gesprekspartner zijn voor de gemeente kan op jaarbasis niet zoveel van invloed zijn 
dat daarvoor vergoeding moet worden beschreven. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ook dient de client zelf de keuze te mogen maken voor PGB als dat wenselijk en soms zelfs 
noodzakelijk is. Het eventueel afdwingen van ZIN  is wettelijk niet toegestaan. 
 
Door uw voorstel staat u toe dat de gecontracteerde aanbieders, naast de directe zorgkosten, hun 
overhead vrij vaststellen. Uitgaande van de genoemde twee valide eisen, die dus ook aan de niet-
gecontracteerde aanbieders gesteld moeten worden, kan het dan alleen de keus zijn bij de niet-
gecontracteerde aanbieders „te korten op overhead of op zorgkosten”. 
Dit is onacceptabel, gezien het grote ingebouwde risico dat de cliënt dan niet die zorg krijgt welke 
nodig en toegezegd is. Ook wordt niet aangegeven dat er toezicht zal zijn op de kwaliteit van 
zorgverlening welke met andere dan de gecontracteerde aanbieders is afgesproken. 
 
De conclusie is dat de WMO-raad tegen het invoeren van deze maatregel is. En daarom verzoekt 
de 90% regel voor niet-gecontacteerde aanbieders niet in te voeren, en deze groep op dezelfde 
manier te behandelen als de gecontracteerde aanbieders. 
 
Graag zien wij van u een schriftelijke reactie tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
S.R. Pals 
Secretaris WMO-raad Emmen                                                                                                        


