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De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 27 juni 2019;
gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel RA19.0036 betreffende een Wijziging
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Constaterende dat:
In het raadsvoorstel in art 15b het pgb voor de maatwerkvoorzieningen,
schoonmaakondersteuning,

individuele begeleiding, begeleiding groep, persoonlijke

verzorging, kortdurend verblijf maximaal 90% bedraagt van het referentietarief (100%)
voor de betreffende maatwerkvoorziening indien de ondersteuning door gecontracteerde
aanbieders of hiermee vergelijkbare aanbieders wordt verricht
Het argument om gecontracteerde aanbieders meer te vergoeden gebaseerd is op (extra)
verplichtingen die deze aanbieders hebben t.a.v. de kwaliteit van dienstverlening, de
verantwoording en de opdracht om innovatie tot stand te brengen
De contractpartners door deze extra verplichtingen extra overhead hebben die via het
hogere tarief van 100% vergoed wordt.

Overwegende dat:
In een dienstverleningscontract

het hebben van de verplichting om (vooraf gedefinieerde)

kwaliteit te leveren normaal is, en dat het evenzo normaal is dat dit gemonitord wordt, en
dat van beroepsmatig werkende dienstverleners verwacht mag worden dat ze pro-actief
meedenken in innovatieve ontwikkelingen
In (gemeentelijke) dienstverlening zo min mogelijk kosten aan overhead besteed moeten
worden
Op de in het raadsvoorstel voorgestelde wijze het hebben van overhead min of meer op
voorhand gestimuleerd wordt zonder dat duidelijk is welke tegenprestatie daar tegenover
staat

Het onderscheid in te leveren diensten tussen de door gecontracteerde

dienstverleners

of

beroepsmatig aangeboden diensten flinterdun is

Verzoekt het college:
Om zo spoedig mogelijk met een nieuwe contractstructuur te komen waarin de nu
voorgestelde (/90%-norm" de nieuwe norm wordt voor pgb-maatwerkvoorzieningen
gecontracteerde

partners én andere beroepsmatig aangeboden dienstverlening

Kwaliteitscriteria

te hanteren die eenduidig zijn en voor alle aanbieders gelden

Eventueel extra te leveren diensten, zoals meetbare activiteiten
via extra financiële

prikkels te bevorderen en te vergoeden

E.e.a. in een raadsvoorstel uit te werken.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Namens de fractie van D66:

M.Smit

C. Hoogeveen
I

.

I

/L]~.
1

.':-

--

_ .. -

••-

door

in innovatieve projecten,

