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Deelnemers Fysieke Overlegtafel

1. Welkom
Thelma heet de deelnemers van de extra Fysieke Overlegtafel welkom.
2. Mededelingen
 Persconferentie
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2020 wordt er kort stilgestaan bij de
afgekondigde maatregelen. De nieuwe coronamaatregelen hebben vooralsnog geen
betrekking op Jeugd en WMO.
Emelia van de Voorde (Lelie Zorggroep) merkt dat veel cliënten van Hulp bij Huishouden
zich afmelden vanwege het risico van besmetting. Zij heeft vragen hierover:
- Wat zijn de verplichtingen naar cliënten? Hoe lang kan je wachten om hulp stop te zetten,
zodat andere cliënten van de wachtlijst geholpen kunnen worden?
- Is er een vangnet?
De vragen worden mee terug genomen en besproken met Jan Vaneman. Voor nu kan gezegd
worden dat de richtlijnen van de Rijksoverheid en VNG gevolgd worden.
 Norm voor Opdrachtgeverschap
Vanuit de VNG is er een handreiking gedaan voor de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).
Op dit moment is de Regio Midden-Holland bezig met de opstelling van een Regiovisie als
onderdeel van de invulling van de NvO. De planning is, dat het proces om tot een regiovisie
te komen, voor de zomer is uitgevoerd. De regiovisie wordt vastgesteld door de vijf
gemeenten.
Vanuit de regio wordt een mail verstuurd aan de aanbieders waarin wordt gevraagd om
aandachtspunten voor de Regiovisie aan te leveren.
 Samenwerkings document
Het nieuwe document “Samenwerking in de uitvoering voor Jeugd en Wmo in MiddenHolland” is verstuurd naar alle zorgaanbieders. Mochten er vragen zijn, dan kunnen die
gesteld worden via het mailadres zorgadministratiemiddenholland@gouda.nl.

3. Tarieven
 Introductie door Thelma van Petersen
De tarieven uit 2017 zijn niet langer reëel en dit is reden geweest om een onderzoek te starten
naar de tarieven. Een aantal tarieven zijn op basis van dit onderzoek herijkt, andere zijn
geïndexeerd.
Tegelijkertijd staan gemeenten onder druk om binnen de begroting te blijven. Op dit moment
wordt er in de regio Midden-Holland 88 miljoen euro uitgegeven aan zorg en ondersteuning
binnen het Sociaal Domein. Bij een gelijkblijvend volume zullen de kosten in 2021 stijgen met
4 miljoen euro. Dat betekent dat er ook veel aandacht zal uitgaan naar volumebeheersing.
 Toelichting proces tarieven door Conny Kelly
Na onderzoek, analyse en uitwerking, is er een voorlopig voorstel van de herijkte tarieven
gepubliceerd. Op 2 en 3 november 2020 is dit voorlopig voorstel voorgelegd aan een
geselecteerde groep aanbieders. Na feedback van deze aanbieders is het voorstel voorgelegd
aan de vijf colleges.
Formeel moet het voorstel ook langs de Fysieke Overlegtafel. Daarom wordt het voorstel nu
voorgelegd als een definitief uitgewerkt voorstel.
Aangepast onderdeel van het voorstel tarieven zijn de dienstomschrijvingen van de diensten
begeleiding en dagbesteding. De van de zorgaanbieders ontvangen commentaren op de
vakbekwaamheidseisen zijn hierin verwerkt.
Het tariefvoorstel, inclusief de dienstomschrijvingen begeleiding en dagbesteding, wordt
geaccepteerd door de Fysieke Overlegtafel met de volgende aandachtspunten:
- Een aantal aanbieders geeft aan dat het gat tussen de diensten Behandeling en
Gespecialiseerde Begeleiding erg groot is.
De regio herkent de vraag van de aanbieders en doet onderzoek naar een oplossing
- De zorgaanbieders zijn benieuwd naar de voorstellen van de indexatie van 2022.
Zorgaanbieders zullen bij de uitwerking van dit proces betrokken te worden. De regio
streeft ernaar om dit proces het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.
- Humanitas geeft aan het tarief te laag te vinden voor de Home-run trajecten.

4. Volume beheersing en budgetplafonds
In de gemeente Gouda ontvangt 1 op 7 jongeren jeugdzorg. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan
het landelijk gemiddelde. Door onder andere dit hoge aantal zijn de zorgkosten in de regio de
afgelopen jaren fors gestegen.
Om de zorgkosten beheersbaar te krijgen is bij de vorige Fysieke Overlegtafel gesproken over
budgetplafonds. In dit overleg zal meer toelichting hierop worden gegeven.
 Toelichting Budgetplafonds door Hans Ruiter
Per zorgdomein wordt er een actieplan ontwikkeld. Dit actieplan zal eind januari 2021 aan de
bestuurders worden voorgelegd om deze vervolgens ook aan de zorgaanbieders voor te
leggen.
Een onderdeel van het actieplan is het invoeren van budgetplafonds. Het is dus één van de
sturingsmiddelen dat wordt ingezet in het kader van volumebeheersing. Hans legt uit dat het
budgetplafond op een slimme manier wordt ingezet; zo wordt er gekeken voor welke diensten
een budgetplafond wel of niet functioneel is.
Ervaringen uit de Jeugd GGZ en ook uit andere regio’s worden meegenomen bij het inzetten
van de budgetplafonds.

-

-

Opmerkingen Zorgaanbieders
Aanbieders vragen zich af op basis van wat het budgetplafond wordt vastgesteld.
Hans geeft aan dat de uitgangspunten hierover in de notitie te vinden zijn, maar er wordt
nog gewerkt aan de verdere uitwerking. Aanbieders zullen mee worden genomen in dit
proces.
Aanbieders vragen zich af wie de regie heeft in dit proces. Moeten zorgaanbieders
bijvoorbeeld zelf cliënten ergens anders plaatsen?

Hans geeft aan dat gemeente zelf ook een rol heeft om geen cliënten meer door te sturen
als een het budgetplafond is bereikt bij een aanbieder. Daarnaast zal de contractmanager
helpen om samen met de zorgaanbieder een ontwikkelplan op te stellen.
-

Ook wordt gevraagd of er een “nee, tenzij’ regeling kom?
Hans geeft aan dat deze er komt en uiteraard wordt er rekening gehouden met bijzondere
gevallen.

5. Strategisch contractmanagement
 Toelichting door Hans Ruiter
Het contractmanagement wordt per 1 januari 2021 anders ingericht. Het beoogde doel van de
nieuwe inrichting is om te sturen op het zorglandschap en de beoogde transformatie. Een van
de maatregelen ter intensivering van het contractmanagement en de monitoring, is het
versterken van het team van contractmanagers en beheerders. Ingaande 1 januari zijn de
zorgaanbieders verdeeld over het nieuwe team.
6. W.v.t.t.k.
 Onderzoek ‘0 uithuisplaatsingen’
Michiel ’t Hart en Petra van Buren brengen het onderzoek ‘0 uithuisplaatsingen’ van Peter
Dijkshoorn onder de aandacht. Zij geven aan dat dit onderzoek ook voor de regio MiddenHolland erg leerzaam kan zijn en dat zij wellicht bij de volgende Fysieke Overlegtafel of in een
andere setting meer toelichting op dit onderzoek kunnen geven.
7. Rondvraag en Sluiting

