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Betreft: Antwoord op advies wijziging eigen bijdrage Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2018 

Geachte leden van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk,

Op 6 september 2019 bent u gevraagd advies uit te brengen over de wijziging eigen bijdrage in de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2018. Op 9 oktober 2019 ontvingen wij uw brief 
waarin u advies uitbrengt. Hierbij willen we u hartelijk bedanken voor het advies. In deze brief gaan wij in 
op uw adviezen en opmerkingen.

Geen evaluatie na aanbesteding
Uw advies: Opmerkingen naar aanleiding van Artikel 22.6:
Het MBR is van mening dat bij het vaststellen van een bedrag na aanbesteding, er een evaluatie dient te 
komen, waarbij de kostprijs van een algemene voorziening, dan wel een maatwerkvoorziening 
beoordeeld wordt of die prijs marktconform blijkt.

Antwoord: Een aanbestedingsprocedure is het middel dat garandeert dat de uitkomst een marktconform 
tarief oplevert. Een aanbestedingsprocedure moet namelijk voldoen aan wettelijke richtlijnen en 
regelgeving, deze zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Kort samengevat moet de gemeente 
aan vier regels voldoen: non-discriminatie (iedereen mag meedoen), gelijke behandeling, transparantie 
en proportionaliteit.
Daarnaast is de gemeente verplicht om reële tarieven te hanteren. Dit is vastgelegd in de Algemene 
Maatregel van Bestuur 'reële prijs Wmo 2015’. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft 
een rekentool beschikbaar gesteld die gemeenten en zorgaanbieders bij tariefonderhandelingen binnen 
een aanbesteding moeten gebruiken.

Kosten mogen de kostprijs niet overschrijden
Uw advies: In het oude artikel 22.4 wordt gemeld, dat de bijdrage in de kosten de kostprijs van de 
voorziening niet overstijgt. Ditzelfde artikel treffen we niet aan in de nieuwe verordening Het MBR hecht 
eraan te melden, dat er vanwege artikel 22.6 geen hogere kosten ontstaan door deze wijze van 
berekening.

Antwoord: In de nieuwe verordening is dit principe in artikel 22 lid 4 opgenomen.
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Betalingsperiode wijzigt van 4 weken naar maand
Uw advies: In de begeleidende brief van 6 september 2019, wordt opgemerkt dat het abonnementstarief 
voor een langere periode gaat gelden van een maandtarief naar een vier weken tarief. Dat scheelt voor 
de betrokkenen maximaal 31-28 = 3x7 is 21 dagen. Komt dat overeen met wat het College ‘blijft 
nagenoeg gelijk’ bedoelt? Wij adviseren u hier scherp op toe te zien.

Antwoord: Met “blijft nagenoeg gelijk” bedoeld het college dat het maximale jaartarief met de wijziging 
(van €17.50*13=€227.50 naar €19*12=228) 50 eurocent hoger wordt.

Monitoring heeft aandacht van het college
Uw advies: Omdat de werking van deze wijzigingen in de praktijk in Ridderkerk worden uitgevoerd 
Adviseren wij u, zo mogelijk met ons te monitoren:

1. Hoe het abonnementstarief zich in samenhang met andere inkomsten en uitgaven van de 
doelgroep(en) zich ontwikkelt.

2. Door een overleg te plannen, halverwege het eerste uitvoeringsjaar over uw ervaringen en een 
evaluatie na een jaar werken met het abonnementstarief.

3. Of de weg om aanvullende middelen te verkrijgen door de zwakste doelgroep daadwerkelijk steeds 
gevonden wordt.

4. Of er een groep is, die afhaakt vanwege hogere kosten. Mocht dat zo zijn, dan gaan wij ervan uit, dat 
die groep nader gemonitord wordt.

Antwoord: Het college zoekt aansluiting bij de monitoring van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 
Hierdoor kan het college ontwikkelingen binnen gemeente Ridderkerk vergelijken met andere gemeenten. 
Daar waar uw aanbevelingen hierin mee genomen kunnen worden, zullen we dat doen.

Wij danken u voor uw adviezen en betrokkenheid. Wij stellen dit op prijs.

Vragen?


