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VERSLAG EN ACTIELIJST 5
e
 Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 30 september 2014 

Algemene aanwijzing: Gouda, in 2015 als centrumgemeente verantwoordelijk voor toegang en 

financiering van beschermd wonen in de regio, wordt in dit verslag als partij weergegeven via de 

aanduiding  ‘de Gemeente’.   

1. Opening 

Woord van welkom. 

Leger des Heils (LdH) wordt vertegenwoordigd door mevrouw R. Broeze. 

Eleos wordt vertegenwoordigd door de heer A. Vingerling.  

Kwintes wordt vertegenwoordigd door mevrouw M. Hondebrink en de heer A. de Boer.  

VGZ wordt vertegenwoordigd door mevrouw S. van Roermund.  

Namens de Gemeente zijn aanwezig: de heren P. Ruzius (voorzitter), E. van Dam en de dames  

J. Willemen en L. Zaat (verslag). 

 

2. A. Conceptverslag en actielijst 3
e
 Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 22 september 2014 

Het verslag van 22 september 2014 wordt vastgesteld met een correctie in de actielijst bij het 

gemeentelijk actiepunt 2-4 : ’ AW3919’ wordt vervangen door ‘AW319’. 
 

B. Conceptverslag en actielijst 4
e
 Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 26 september 2014 

Het verslag van 26 september 2014 wordt vastgesteld met een toevoeging aan punt 2a 

(innovatie); de verduidelijking is dat het uitvoeren van een nulmeting parallel verloopt met het 

opstellen van een plan. Dit wordt in het verslag verwerkt als ‘parallelle acties’.  
Naar aanleiding van het verslag wordt de uitkomst van het bilateraal gesprek tussen Kwintes en 

de Gemeente teruggekoppeld.  

Punt 1. Kapitaalslasten. De Gemeente gaat na of via een addendum een aparte afspraak kan 

worden gemaakt met Kwintes met betrekking tot de kapitaalslasten (actiepunt Gemeente).  

Punt 2. Indexatie. Uitgangspunt: in de Deelovereenkomst wordt hierover een zogenaamde ‘kan-

bepaling’ opgenomen. Zie ook onder behandeling agendapunt 3 Deelovereenkomst.  
Punt 3. Innovatie. Geen bijzonderheden; zie opgenomen acties in het verslag van 26-09-2014.  

Punt 4. NHC. Tot 1 januari 2019 wordt de landelijke systematiek gevolgd; via de Ontwikkel- en 

innovatieagenda wordt verkend hoe dit thema kan worden getransformeerd.  

 

3. Deelovereenkomst, versie 0.8 

De deelovereenkomst is doorgelopen aan de hand van voorgestelde wijzigingen in versie 0.8. 

Alleen zaken die niet of anders worden overgenomen of waarop actie nodig is, zijn hieronder 

genoteerd.   

-Algemeen: rangorde van documenten toevoegen.  

-Algemeen: Nota’s van Inlichtingen: opnemen als bijlagen? Hier komt de Gemeente op terug.  
- Pagina 2, artikel 1. Begrip ‘ingezetenen’ wordt niet opgenomen omdat dit een wettelijke 

definitie is. 

-Pagina 7, bijlage 2, 1.3. Beschrijving beperken tot de ‘duur van de indicatie’, omdat Beschermd 
Wonen per definitie 24-uurszorg is. Declaratie vindt wel plaats op basis van zorgdagen.  De 

Gemeente gaat na of ze in haar beleid ten aanzien van afwezigheidsdagen aansluit bij het huidige 

Protocol Afwezigheid zoals dat nu door de zorgkantoren gehanteerd wordt (actiepunt 

Gemeente). 

-Pagina 7, bijlage 2, 1.4 De Gemeente geeft een mondelinge toelichting. Het gemeentelijk Wmo-

loket zal een werkproces volgen dat in lijn is met de beschrijving in de wet. Uiterlijk medio 
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november 2014 is dit werkproces beschikbaar. Voor het waarborgen van de kwaliteit van de 

toegang is het voornemen van de Gemeente om professionals uit het veld aan te trekken.  

Als een cliënt vroeg in beeld is, is het wenselijk als een zorgaanbieder betrokken is in het 

indicatieproces. Is dat niet het geval, dan worden de zorgaanbieders minimaal betrokken in het 

proces van toewijzing. De zorgaanbieders (Eleos/Kwintes/LdH) hebben inmiddels een werkgroep 

opgericht voor het invullen van het concept gezamenlijke voordeur.  

Vraag: is er binnen de toegang ook aandacht voor het herindicatieproces? Antwoord: ja. 

Vraag: hoe gaat de Gemeente om met de wens van de cliënt in geval van wachtlijsten?Antwoord: 

de Gemeente biedt geen overbruggingszorg aan als er bij de zorgaanbieder van voorkeur sprake 

is van een wachtlijst terwijl er plaats is bij een andere zorgaanbieder. Daarbij benadrukt de 

Gemeente dat zij altijd in gesprek blijft met de cliënt, maatwerk levert en optimaal gebruik wil 

maken van de capaciteit in de regio. Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt  dat andere 

gemeenten aan de doelgroep OGGZ beperkte keuzevrijheid bieden.  

Ten aanzien van de systeemaanpassingen: de vraag over I-wmo-standaard staat uit bij Stipter. 

Managementinformatie wordt voorlopig beperkt tot de standaardrapportage die via Stipter kan 

worden gegenereerd; in 2015 zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt (opnemen in 

Ontwikkel- en innovatieagenda) 

-Pagina 7, bijlage 2, 2.2. Toelichting: dit is een artikel op basis waarvan gezamenlijk juridisch 

houdbare aanpassingen kunnen worden gedaan. Akkoord.  

-Pagina 8, volgorde wijzigen; de alinea die start met passage ‘Uitgangpunt is …’ naar boven 
verplaatsen.  

-Pagina 9, bijlage 2, 3.1. Toelichting: de 16- en 17-jarigen met een GGZ C indicatie vallen niet 

onder deze deelovereenkomst; intramuraal verblijf wordt voor deze cliëntgroep via een andere 

overlegtafel ingekocht (Jeugd).   

-Pagina 9, bijlage 2, 3.1. Toelichting: voorlopig wordt Wmo-breed één lijn getrokken wat inhoudt 

dat de Gemeente in de meeste situaties Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) van en naar de 

dagbesteding inzet. Er ontstaat discussie over de vraag of deze toepassing in strijd is met het 

overgangsrecht. De conclusie is dat het recht wordt gerespecteerd en het is aan het Wmo-loket 

om de feitelijke uitvoering te organiseren. In 2015 vindt doorontwikkeling plaats op het thema 

vervoer. Toevoegen:  verwijzing naar overgangsrecht in tekst.  

-Pagina 10, bijlage 2, 4.4. en 4.5 het gericht uitvragen van rapportages over klachten en Social 

Return worden op verzoek van Eleos toegevoegd aan de Ontwikkel- en innovatieagenda.  

-Pagina 10, bijlage 2, 5.1. Voor de zorgaanbieders levert de wijze van bekostigen en 

factureren/declareren  nog diverse vragen op. Voor de Gemeente is het een gegeven dat zij 

wekelijks 1/50 deel van het jaarbudget via het Rijk ontvangt. Haar intentie is 70% via 

bevoorschotting te betalen en  het restant o.b.v. nacalculatie te verrekenen. Hoewel in de tekst 

gesproken wordt over facturatie, zijn partijen het erover eens dat het feitelijk om omgekeerde 

declaratie gaat. Partijen stemmen verder ook in met het voorstel om de productie in november 

als uitgangspunt voor de bevoorschotting in 2015 te nemen, op voorwaarde dat het 

maandbedrag wordt aangepast als blijkt dat november qua bezetting sterk afwijkt van maanden 

erna.  Na discussie zijn drie afspraken gemaakt (actiepunt Gemeente/ gezamenlijk met 

zorgaanbieders): 

 De Gemeente bestudeert het (dringende) VNG-advies in relatie tot bevoorschotting 

 De Gemeente zorgt voor verduidelijking over de rol van Stipter bij de betaling en gaat na 

of het mogelijk is om nacalculatie per maand te realiseren   

 Gezamenlijk wordt besproken welke werkwijze kan worden gehanteerd die voor alle 

partijen haalbaar is.  

Er wordt voorgesteld voor de nadere invulling van het berichtenverkeer/declaratiesysteem een 

werkgroep op te richten. De Gemeente gaat na of deze werkgroep Wmo-breed of 3D-breed 

ingericht kan worden (actiepunt Gemeente).  

-Pagina 11, bijlage 2, 5.1. Toevoegen: nieuw tekstvoorstel omdat het onderwerp bevoorschotting 

niet terugkomt in de Deelovereenkomst (actiepunt Gemeente).  
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-Pagina 11, bijlage 2, 5.2. De zorgaanbieders gaan niet akkoord met de vermelding ‘incl. BTW’. 
Veel gemeenten contracteren ‘excl. BTW’.  De Gemeente gaat na of het voldoende is om het 
BTW-vraagstuk op te nemen in de risicoparagraaf.  

-Pagina 11, bijlage 2, 5.2 en 5.3. Opnieuw komt het onderwerp indexatie ter sprake en mogelijke 

spraakverwarring, mede met het oog op de discussie tijdens de vorige overlegtafel. De 

Gemeente benadrukt dat het huidige budget voor 2015 is gebaseerd op het prijsniveau 2014. 

Hoewel er sprake is van een intentie vanuit het Rijk om te indexeren voor prijsniveau 2015, heeft 

deze indexatie op het budget nog niet plaatsgevonden.  De Gemeente zal pas besluiten over 

eventuele indexatie, als daarvoor ook aanvullend budget ontvangen is. De Gemeente gaat na bij 

het Rijk of al bekend is of en wanneer over 2015 nog een indexatie op het budget Beschermd 

Wonen zal plaatsvinden. Daarnaast neemt de Gemeente een frase op over indexering in de 

Deelovereenkomst (acties gemeente Gouda).   

-Pagina 11, bijlage 2, 5.6. Toevoegen/overnemen: verwijzing naar brochure ‘Uw zorg in een 
AWBZ-instelling’.  
- Pagina 12, bijlage 2, 5.8. Optionele toevoeging: de mogelijkheid van het uitvoeren van materiële 

controles (zorgverzekeraars passen dit toe). De Gemeente gaat na of dit wenselijk is. 

-Pagina 15, bijlage 5 Ontwikkel- en innovatieagenda. Toevoegen/overnemen: verwijzing naar 

visie en beleid onder 6f.  

-Pagina 16-17, bijlage 6 Risico’s. De Gemeente komt met een nieuw voorstel voor de invulling 

van de risicoparagraaf waarin alleen gedeelde risico’s en maatregelen worden benoemd 

(actiepunt Gemeente).  

 

4. Vervolgafspraken 

Extra overlegtafel: maandag 13 oktober van 9.00-11.00 uur in het Huis van de Stad, Gouda.  

Hoofdonderwerp is het bespreken van het definitieve concept van de Deelovereenkomst.   

 

Nieuwe acties n.a.v. 5
e
 fysieke overlegtafel 

Actie zorgaanbieders 

Nr Actie 

5-1 Bekostigen en factureren: met Gemeente bespreken welke werkwijze kan worden 

gehanteerd die voor alle partijen haalbaar is.  

Actie Gemeente 

Nr Actie 

5-1 In algemene zin:  

-gemaakte (tarief)afspraken verwerken in concept (bijlagen) deelovereenkomst 

-correcties doorvoeren in conceptverslagen FO 3 en FO 4 

5-2 De Gemeente gaat na of via een addendum een aparte afspraak kan worden gemaakt met 

Kwintes met betrekking tot de kapitaalslasten 

5-3 Nagaan wenselijkheid aansluiten bij Protocol Afwezigheidsdagen zorgkantoren  

5-4 Bekostigen en factureren: 

 Bestuderen van het (dringende) VNG-advies in relatie tot bevoorschotting 

 Verduidelijken van rol van Stipter bij de betaling  

 Met zorgaanbieders bespreken welke werkwijze kan worden gehanteerd die voor alle 

partijen haalbaar is.  

 Nagaan of een Wmo- of 3D-brede werkgroep voor declaratie en berichtenverkeer kan 

worden ingericht.  

5-5 Voorstellen tekst DO voor bevoorschotting en indexatie 

5-6 Nagaan bij Rijk of er op prijsniveau 2015 nog geïndexeerd wordt en wanneer de budgettaire 

gevolgen daarvan bekend zijn  

5-7 Nieuw voorstel risicoparagraaf opstellen  

 


