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Betreft: Aangepast tarief Ambulante Individuele Begeleiding

Geachte raadsleden,

Op 13 juli 2021 hebben wij de bestekstukken voor de aanbesteding van Begeleiding, Dagbehandeling en
Respijtzorg vastgesteld. Op 1 oktober 2021 zijn wij, in het kader van de nieuwe inkoop, overeenkomsten
aangegaan met betrekking tot Wmo Begeleiding. Zo is ook het product Ambulante Individuele
Begeleiding (verder te noemen: AtB) ingekocht. Al gedurende het aanbestedingsproces zijn vragen en
bezwaren van aanbieders naar voren gekomen over de hoogte van het tarief AIB. In de nota van
inlichtingen1 is een heronderzoek van het tarief toegezegd

In deze brief informeren wij u over de uitkomst van dit onderzoek en de financiële consequenties van de
tarief aanpassing per 1 januari 2022

Aanpassing tarief Ambulante Individuele Begeleiding per 1 januari 2022
In lijn met de toezegging in de Nota van inlichtingen is in het eerste halfjaar van 2022 een
marktconsultatie gehouden onder de aanbieders die AIB aanbieden. Het oude tarief AIB bedroeg € 44,98.
Het nieuwe tarief vanuit de marktconsultatie is vastgesteld op € 60,23

Met dit tarief bieden we een reëel en marktconform tarief en bieden we de aanbieders die eerder niet
hebben ingeschreven op AIB de mogelijkheid dit alsnog te doen. Hiermee wordt ons zorglandschap
completer en kunnen wij onze inwoners nog beter van dienst zijn

Financiële Consequenties
We bieden een reëel en marktconform tarief. De financiële impact van deze wijziging is een structurele
extra uitgave van € 410.000 per jaar voor Wmo Begeleiding. Deze is nIet in de begroting van 2022
opgenomen. Voor deze uitgave is geen dekking

1 Dit is een onderdeel van de officiële aanbestedingsstukken en daarmee ook van de overeenkomst
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Voor de berekening van de financiële impact zijn de gegevens van de maanden januari tot en met
augustus gebruikt, als uitgangspunt voor de extra uitgave voor het gehele jaar.

Vervolg
We hebben de structurele financiële impact van de tariefwijziging in de 2' Tussenrapportage 2022
verwerkt

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnforrne

Hoogachtend,
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