
 

 

 
 

Concept verslag 
 
Fysieke Overlegtafel Jeugd 

 

 
   

     

Datum 
 
Tijd                     

 18 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 Jeugd d.d. 16 oktober 2019  

      (zie bijlage Concept Notulen FO Jeugd 191016) 
 

Verslag 
Geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt hierbij definitief vastgesteld. 
 
 

Acties 

Nr Actie Streefdatum Actiehouder 

3.3 Ondersteuningsplannen Zuidplas: ipv een plan vult 
deze gemeente voor Enver een format in.   
Format delen met cliëntvertegenwoordigster Petra 
van Buren.  

 
 
Oktober 2019 

 
 
Gemeente  

1.4 Werkgroep over de zichtbaarheid van de 
klanttevredenheid in de zorgkeuzemodule: de 
zorgaanbieders die zich op hebben gegeven dit jaar 
nog benaderen voor een eerste werksessie.   

April 2019 Gemeente - Lisa 
Timmermans 
(nieuwe voorzitter 
werkgroep 



 

 

Zorgkeuzemodule - 
in de plaats van 
Leo Burger) 

2.1 Actie opstarten om actief meer zorgaanbieders en/of 
plekken aan te trekken voor Dagbesteding Jeugd en 
Logeeropvang Jeugd.  

Q1 2020 Gemeente 

2.2 Wijziging van eenheid uren naar minuten; 
ingangsdatum: per 1 januari 2020. Een mail hierover 
sturen naar alle gecontracteerde zorgaanbieders.  

Q4 2019 Gemeente 

2.3 Alle gecontracteerde zorgaanbieders uitnodigen voor 
een regionale bijeenkomst op dinsdagmiddag 26 
november a.s.  

Q4 2019 Gemeente 

2.4 Terugkoppeling Projectgroep Kwaliteit. 
N.a.v. onderzoek terugkoppelen of de Gemeente de 
hoeveelheid CM-gesprekken uit gaat breiden / meer 
kleine zorgaanbieders gaat spreken.  

Volgende FO: 
maart 2020. 

Gemeente 

2.5 De nieuwe tarieven 2020 publiceren en bekend 
maken.  

Week 43 Gemeente 

 
Actiepunt 3.3: loopt 
Actiepunt 1.4: afgerond 
Actiepunt 2.1: afgerond 
Actiepunt 2.2: afgerond 
Actiepunt 2.3: afgerond 
Actiepunt 2.4: loopt 
Actiepunt 2.5: afgerond 
 
3. Stopzetting toetreding nieuwe aanbieders begeleiding (Als voorlopig voorstel ter bespreking– 
zie bijlage “MEMO Zorglandschap Begeleiding FO Jeugd en Wmo”) 
 
Het memo Zorglandschap Begeleiding FO Jeugd en Wmo betreft een voorstel voor stopzetting van 
toetreding voor het bieden van begeleidingsdiensten (Jeugd en Wmo). Dit geldt zowel voor nieuwe 
aanbieders als voor reeds gecontracteerde aanbieders.  
 
Na bespreking op de fysieke overlegtafels Wmo en Jeugd zal het voorstel inclusief eventuele 
opmerkingen en aanpassingen voorgelegd worden ter besluitvorming aan Corine Dijkstra in haar rol 
als gemachtigd wethouder van Gouda die namens de regio bevoegd is dit soort besluiten te nemen. 
Daarna wordt het besluit gecommuniceerd via de website nsdmh.nl. 
 
Er is geen tegenbericht gekomen op het memo. Dit memo zal daarom bestuurlijk worden doorgezet. 
 
4. Kwaliteit (toelichting) 
Zie bijlage 2 voor de presentatie “Kwaliteit; terugblik toetsing en aanbevelingen door Frank Feliks” 
Enkele zorgaanbieders hebben aangegeven te willen participeren in de werkgroep Kwaliteit. 
 
5. Extra FO juni 2020 (toelichting) 
De volgende fysieke overlegtafel Jeugd zal op 03 juni 9:30-11:30 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 
-  
 
 


