
 

 

 
 

Verslag 
 
Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 

 

 
   

     

Datum 
 
Tijd                     

 17 maart 2020 
 

In verband met het coronavirus is de FO 
niet doorgegaan 

 
 

 
 

Locatie     

     

1. Mededelingen 
 
In verband met het coronavirus is de fysieke overlegtafel niet doorgegaan. 
De mededelingen die de regio gedaan zou hebben zijn de volgende: 
 

 De regio geeft aan dat met betrekking tot het Coronavirus de adviezen van het RIVM en 
GGD gevolgd behoren te worden en dat de regio d.m.v. de reguliere kanalen 
geïnformeerd dient te worden. Dat wil zeggen dat op het moment de dienstverlening in de 
knel komt, de betrokken contractmanager (van RDS) geïnformeerd wordt. Aanbieders 
treffen hun voorbereidingen. 

 Ter informatie deelt de regio mee dat voor de eerste maal materiele controles worden 
uitgevoerd bij een geselecteerd aantal aanbieders. De Zorgmonitor voert betreffende 
controles uit. 

 Er komen signalen binnen dat aanbieders een eigen bijdrage heffen richting cliënten voor 
bijvoorbeeld logeeropvang en vervoer bij dagbesteding. Dit is niet conform het contract en 
hier wordt op gehandhaafd. 

 De vijf  colleges hebben ingestemd met verlenging van de deelovereenkomsten voor de 
periode van 2 jaar ingaande 1 januari 2021. 

 Het document “Samenwerking in de uitvoering voor Jeugd en Wmo in Midden-Holland” 
(versie 30 december 2019) zal per maart 2020 aangepast worden. Deze nieuwe versie 
wordt geplaatst op de website NSDMH.nl  en gecontracteerde zorgaanbieders worden 
geïnformeerd via de mail. 

 
2.        Verslag en actielijst FO Beschermd Wonen d.d. 29 oktober 2019  

      (zie bijlage Concept Notulen FO Beschermd Wonen 191029) 
 

Verslag 
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen op het verslag. Het verslag wordt definitief vastgesteld. 
 
Actielijst 
 

Acties 

Nr Actie Streefdatum Actiehouder 

1. De regio vraagt of het mogelijk is om op 17 maart 
tijdens de volgende fysieke overlegtafel voor elkaar 
te krijgen dat er bij iedereen duidelijk is voor welke 
cliënten aan WLZ aanvraag wordt gedaan. 

17-03-2020 Zorgaanbieders 

2. De regio heeft twee voorstellen met betrekking tot de 
data voor de Fysieke Overlegtafels voor 2020. Deze 
twee data lopen gelijk met de Fysieke Overlegtafels 

01-01-2020 Kimberly 



 

 

Jeugd en Wmo. De data zijn 17 maart 2020 en 13 
oktober 2020 van 10.00 – 11.30 uur. De Fysieke 
Overlegtafel Beschermd Wonen is hiermee akkoord. 
Kimberly zal een vergaderverzoek versturen voor 
beide data. 

 
Actiepunt 1: de regio zal dit in verband met de afgelaste FO per mail uit gaan vragen bij de 
zorgaanbieders. 
Actiepunt 2: afgedaan. 
 
4. Kwaliteit (toelichting) 
Zie bijlage 2 voor de presentatie “Kwaliteit; terugblik toetsing en aanbevelingen door Frank Feliks” 
Geen opmerkingen. 
 
5. Extra FO juni 2020 (toelichting) 
De volgende fysieke overlegtafel Beschermd Wonen zal op 02 juni 10:00-11:30 plaatsvinden. Vanaf 
heden kunnen agendapunten ingediend worden voor het betreffende overleg. In ieder geval zal het 
vervolg op het punt kwaliteit onderdeel van de agenda zijn. Het doel van dit agendapunt zal het 
vaststellen van de aangepaste kwaliteitseisen zijn. 
 
6. Rondvraag/W.v.t.t.k. 
- 
 
7. Sluiting 
-  
 
 


