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Joure, Sneek, 17 juni 2020 
 
Beste aanbieders, 
 
De ingestelde maatregelen brachten ons ertoe om de fysieke overlegtafel tijdelijk op te schorten. In onze 
informatiebrief, verzonden 20 mei jl., hebben wij u bericht dat de Fysieke Overlegtafel is uitgesteld tot 30 
juni 2020. 
 
Gelukkig zijn de omstandigheden inmiddels wel verbeterd en zijn er steeds minder beperkingen van kracht. 
Voor een deel van de maatschappij gaat de wereld weer draaien, zij het nog steeds met de nodige 
beperkingen. Voor medewerkers van de gemeenten geldt dat wij nog steeds gevraagd worden thuis te 
werken en alleen waar dat beslist niet anders kan deel te nemen aan fysieke bijeenkomsten.  
 
Wij zijn van mening dat de fysieke overlegtafel een belangrijke bijeenkomst is, maar dat het ook erg lastig 
zal zijn om deze bijeenkomst nu al fysiek te organiseren met inachtneming van de RIVM-voorschriften en 
de 1,5 meter regel. De vergaderlocaties waar de gemeenten over beschikken zijn niet toereikend om de 
fysieke overlegtafel in de huidige vorm te kunnen faciliteren. 
 
Kijkend naar de intensieve ontwikkelingen van de afgelopen 3 maanden, de verwerking van de RIVM- 
maatregelen, de financiële continuïteitsregelingen rondom Corona en de nog lopende afwikkeling daarvan, 
hebben wij ook de indruk dat deze periode veel andere aandachtspunten heeft die nu voorrang vragen. 
Daarbij opgeteld de uitdaging om de ondersteuning en dagbesteding nu weer zo goed mogelijk te 
herstarten, lijkt het ons dat daar nu ook de volle aandacht naar moet uitgaan. 
 
Om bovenstaande redenen willen we de geplande bijeenkomst op 30 juni annuleren. We staan open voor 
alternatieven. Met een groepsgrootte van forse omvang is een overleg via digitale weg een hele uitdaging. 
Een ander optie is om met een beperkte vertegenwoordiging van de deelnemende organisaties een overleg 
te organiseren, om op die wijze een goed gesprek mogelijk te maken.  
 
Zoals toegezegd in de informatiebrief hebben beide gemeenten het agendapunt over de tarieven en 
indexering gezamenlijk uitgewerkt (zie hierna). Als één of meer deelnemers de behoefte heeft om dit 
onderwerp in een fysieke bijeenkomst te bespreken, waarbij alle deelnemers aanwezig kunnen zijn, dan 
lijkt het ons geschikter om dit onderwerp dan in de overlegtafel van 29 september 2020 te bespreken.  
 
Ondertussen willen wij, nu de ervaringen van de afgelopen maanden nog actueel zijn en een aantal zaken 
nog steeds extra aandacht vraagt, inventariseren en evalueren waar we nu staan. Het lijkt ons goed om met 
u samen achteruit en vooral vooruit te kijken naar wat de “Corona-periode” ons heeft gebracht en geleerd.  
We willen vaststellen welke uitdagingen nu voor ons liggen en waar we elkaar kunnen ondersteunen en 
aanvullen in ervaringen, problemen en hoe we dat ook goed kunnen toelichten aan de burgers die gebruik 
maken van uw voorzieningen. Ook de verdere invulling en afhandeling van de diverse regelingen die van 
toepassing zijn dienen we tegen het licht te houden. Het idee is om dat te doen op zowel de inhoudelijke 
als de financiële aspecten. Daarbij kunnen we al in gedachten nemen welke effecten we naar de toekomst 
mee kunnen nemen bij de invulling van de nieuwe overeenkomsten in een volgende inkoopronde. De 
methode daarvoor kan vooralsnog wel op digitale wijze starten.  
 
Wij nodigen u uit om ons via het mailadres inkoopsociaaldomein@sudwestfryslan.nl en/of 
inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl concrete onderwerpen te mailen die we daarbij moeten 
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bespreken. Afhankelijk van de opbrengst van deze oproep wordt dan bezien of we daarvoor in mogelijk 
beperkt gezelschap deze zomermaanden alvast richting daaraan kunnen geven. 
 
 
 
Tarieven 2021 
Onderstaand bericht geldt voor zowel gemeente Súdwest-Fryslân als De Fryske Marren 
 
Jaarlijks stelt het college de tarieven vast voor de maatwerkvoorzieningen die onder de deelovereenkomst 
vallen vast. Rond juli van elk jaar bespreekt de gemeente de wijzigingen van de tarieven aan de Fysieke 
Overlegtafel. In onze informatiebrief, verzonden op 20 mei jl., hebben wij u toegezegd dat de beide 
gemeenten bij de volgende Fysieke Overlegtafel met een uitgewerkt voorstel komen. 
 
Indexering van tarieven is bedoeld om kostenstijgingen te compenseren. De kosten van de 
maatwerkvoorzieningen worden sterk beïnvloed door wijzigingen in de personeelskosten zoals cao-
afspraken en veranderingen in de werkgeverslasten. Het indexpercentage dat we toepassen moet dus 
rekening houden met deze elementen. We hanteren daarom als vaste lijn de OVA (Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenontwikkeling)-indexatie. De OVA bevat drie componenten: 

1. de loonindex (ongeveer gelijk aan het inflatiecijfer); 
2. een component dat compenseert dat medewerkers in een hogere trede terecht komen; 
3. een component dat bedoeld is ter compensatie voor de stijging van sociale premies en 

loonkostenontwikkeling in de markt. 
 
Op het moment van het vaststellen van de nieuwe tarieven is het voorlopige OVA-percentage voor het 
volgend jaar bekend. Bij het hanteren van het voorlopige percentage kan het betekenen dat er 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de arbeidskostenontwikkeling in het betreffende jaar.  
 
Om dit te realiseren zien wij de volgende opties: 

1. op basis van nacalculatie de tarieven achteraf vaststellen met nacalculatie; 
2. twee maal per jaar tarieven vaststellen (bijvoorbeeld januari, september); 
3. uitgaan van de voorlopige cijfers met jaarlijks een correctie over het voorgaande jaar. 

 
Onze voorkeur gaat uit naar optie 3. Deze is praktisch hanteerbaar, voorkomt extra administratieve lasten 
en komt tegemoet aan de kostenontwikkelingen die plaatsvinden. 
 
In de tarieven voor 2020 is het voorlopige OVA-index toegepast. De tarieven gingen met ingang van 
1 januari 2020 (of vanaf periode 1 van 2020) met 2,52% omhoog. Achteraf bleek de definitieve OVA uit te 
komen op 3,28%, een verschil van 0,76%. Door dit verschil mee te nemen in de indexering van 2021 wordt 
er rekening gehouden met de werkelijke personeelskosten, waaronder de CAO-verhogingen in 2020. 
 
Voor het jaar 2021 komt dat neer op het volgende indexcijfer: 
OVA 2021 (voorlopig cijfer) 3, 24% 
Correctie 2020    
(3,28% - 2,52%)   0,76% 
 
Indexering 2021  4% 
 
Wij gaan er vanuit dat u kunt instemmen met dit voorstel, omdat dit tegemoet komt aan argumenten die u 
tijdens de overlegtafel van 25 februari 2020 noemde. Zonder tegenbericht volgen wij bovenstaande lijn en 
informeren wij u in juli over de hoogte van de tarieven voor 2021. Indien u dit wenst kunnen wij het 
onderwerp tarieven en indexering op 29 september 2020 in de Fysieke Overlegtafel of op andere wijze 
bespreken. Wij verzoeken u ons dit dan vóór 30 juni 2020 kenbaar te maken. 


