Memo tarief maaltijdvoorziening bij klanten in de wijk
Ter behandeling tijdens de FOT- HO 01 juni 2015

Inleiding:
Het contract HO gaat zuiver over schoonmaken en dus niet over inzet vanuit aanbieders rondom
maaltijdvoorziening. De praktijk leert echter dat deze ondersteuning rondom maaltijden wel aan de
orde is, zij het beperkt. De praktijk leert ook dat het goed is om afspraken te maken over het tarief
dat de aanbieders HO bij de gemeente in rekening mogen brengen. Daar gaat deze memo over.
Deze memo heeft betrekking op “klanten in de wijk”.
Gemaakte afspraken inzake de toegang
a) Er wordt altijd eerst naar oplossingen gezocht in de eigen omgeving van de cliënt en het
voorliggende veld;
b) In beginsel wordt de maaltijdvoorziening meegenomen in het zorgmoment door de aanwezige
zorgverlener, behalve als het onevenredig veel tijd vraagt ten opzichte van de tijd die gemoeid is
met het zorgmoment.
c) Als er geen zorgmoment is, of als het onevenredig veel tijd vraagt ten opzichte van de tijd die
gemoeid is met het zorgmoment, en als de cliënt geen gebruik maakt van maaltijden tijdens de
dagbesteding en/of bij eetpunten, dan zal er speciaal iemand voor moeten komen. Als dat niet
voorliggend kan worden opgelost, dan wordt er voor de maaltijdbereiding HO ingezet.
Voorstel aan FOT:
1)
Peel 6.1, Zorg en Ondersteuning beslist over de omvang van de inzet van ondersteuning bij
maaltijden. Uiteraard vindt, indien nodig, overleg plaats met aanbieder HO. Klanten
ontvangen een beschikking tot verstrekking van de inzet. De aanbieder ontvangt ook een
bericht over de besloten inzet.
2)

Bij urgente situaties (spoedzaken) kan de aanbieder starten met de inzet van de
maaltijdvoorziening. De aanbieder maakt hier wel onmiddellijk melding van bij Zorg en
Ondersteuning. Vervolgens vindt het onderzoek en de beslissing door ZO achteraf plaats. De
aanbieder mag de ingezette uren tot de datum van het besluit factureren conform het
afgesproken tarief onder punt 4.

3)

De aanbieder organiseert naar eigen inzicht de ondersteuning bij maaltijden.

4)

Het vaste tarief voor de dienst bedraagt € 7,50 per maaltijd. Dit bedrag is afgeleid van een
uurtarief van € 30,00. Er wordt dus uitgegaan van een prijs gebaseerd op een gemiddelde
inzet van een kwartier. Dat kan per casus uiteraard fluctueren maar omwille van de efficiency
(zowel voor aanbieder als Zorg en Ondersteuning) wordt per klant standaard met dit bedrag
gewerkt. Dit tarief geldt voor alle dagen. Dus geen opslag voor het weekeinde of feestdagen.

5)

Dit voorstel wordt gedaan onder de volgende voorbehouden:
a.
instemming van de colleges. Het betreft dus een ambtelijk voorstel;
b.
volume. Indien de praktijk een toename laat zien van de omvang dan kan / dient de
prijsstelling opnieuw beoordeeld te worden;
c.
doorontwikkeling op het thema. We gaan met de doorontwikkeling op dit thema: het
organiseren op een andere manier in de toekomst.
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