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VERSLAG EN ACTIELIJST 6
e
 Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 13 oktober 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. Het is de intentie om tijdens deze 6
e
 fysieke overlegtafel tot een afronding 

van de onderhandelingen te komen.  

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

Eleos wordt vertegenwoordigd door mevrouw G. van der Woude.  

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

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

J. Willemen en L. Zaat (verslag). 

 

2. Conceptverslag en actielijst 5
e
 Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 30 september 2014 

Het verslag van 30 september 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van het verslag worden twee vragen gesteld: 

 pagina 1, punt 3 (Deelovereenkomst versie 0.8): waartoe heeft de Gemeente ten aanzien 

van de afwezigheidsdagen besloten? Antwoord: de Gemeente heeft besloten zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij het huidige Protocol Afwezigheid zoals dat nu door de 

zorgkantoren gehanteerd wordt. Dit is als zodanig verwerkt in de deelovereenkomst. Hoe 

een en ander vervolgens wordt georganiseerd, wordt nader in overleg uitgewerkt. Dit 

onderdeel komt terug bij de bespreking onder agendapunt 3.  

 pagina 2 punt 3 (Deelovereenkomst versie 0.8): hoe verhoudt de passage ‘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’ zich tot de zorgplicht? 

Antwoord: als er andere passende zorg beschikbaar is en de cliënt accepteert deze zorg 

niet, dan komt dat in beginsel voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Uiteraard 

blijft de Gemeente in gesprek met de cliënt, om te voorkomen dat een dergelijke situatie 

ontstaat. 

 

De zorgaanbieders hechten waarde aan vastlegging in de notulen van de nadrukkelijke intentie, 

dat partijen kapitaalvernietiging wensen te voorkomen.  

 

3. Deelovereenkomst, versie 0.11 

De deelovereenkomst is doorgelopen aan de hand van voorgestelde wijzigingen in versie 0.11. 

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

genoteerd.   

Daar waar akkoord is gegeven vanuit de zijde van de zorgaanbieders, is dit gedaan met het 

voorbehoud van akkoord van bestuurders van de zorgaanbieders. Niet alle deelnemers aan dit 

overleg hebben nl. (toereikend) mandaat. 

-Artikel 9. Twee wijzigingen: 

 Schrappen van 2e zin ‘Bij hoge uitzondering en na nadrukkelijke toestemming van 

Gemeente mag bij afwezigheid de declaratie voor een beperkte periode worden 

voortgezet’. 
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 Wijzigen van 3e zin volgens de afspraak dat maximaal 4 weken verlengen akkoord 

is (i.p.v. 6 weken + 6 weken), waarna partijen met elkaar in overleg treden.  

 

-Artikel 11. Verzoek van de zorgaanbieders is aan te sluiten bij de huidige materiële controles die 

door het zorgkantoor worden uitgevoerd. Gemeente neemt dit in overweging. De intentie is om 

tot een 3D brede invulling van kwaliteitscontrole te komen.  

-Artikel 12. Wijzigen aan de hand van de onderstaande vier aanwijzingen. In algemene zin niet te 

scherp omschrijven; het is nodig dat in acute situaties door de zorgaanbieder kan worden 

gehandeld om vervolgens in overleg te treden. 

 1e zin: ‘bijzondere omstandigheden’ schrappen, omdat het altijd bijzondere 
omstandigheden betreft.  

 2e zin: herformuleren. De essentie is dat de zorgaanbieder een inspanningsverplichting 

heeft en de Gemeente de verantwoordelijkheid heeft tot het faciliteren van zorg. Als een 

cliënt echter niet begeleidbaar is, is het van belang dat partijen met elkaar in gesprek 

gaan omdat het aangeboden product kennelijk niet de passende oplossing is voor de 

cliënt.  

 3e zin: herformuleren. Bij acute situaties moet de zorgaanbieder per direct iets kunnen 

regelen. Primair moet de escalatie worden verholpen.  

 Laatste zin is niet correct. In geval van weigering meldt de dienstverlener de cliënt terug 

bij het gemeentelijk Wmo-loket en van daaruit wordt de doorgeleiding verzorgd.  

-Artikel 17. Passage opnemen over kwaliteit en bijlage 4 (Kwaliteitswet) laten vervallen. 

-Bijlage 2, 2.3. Akkoord mits besproken aanpassingen in artikel 12 worden doorgevoerd.  

-Bijlage 2, 5.3. De woorden ‘all-in bedrag’ vervangen door ‘tarief’. Achtergrond: de Wmo werkt 

met tarieven en niet met all-in bedragen.  

-Bijlage 2, 5.8. Na discussie wordt besloten de tekst als volgt te wijzigen:  

Indexering van de tarieven is voorbehouden aan de gemeente Gouda. De indexering van de 

tarieven wordt geheel of gedeeltelijk afgeleid van de indexering van loon- en prijspeil 

indexatie zoals genoemd in de circulaire. De indexering kan met terugwerkende kracht 

worden doorgevoerd. De gemeente stelt de opdrachtnemer vroegtijdig op de hoogte van de 

voorgestelde wijziging van de tarieven en treedt hierover in overleg met de instellingen 

 

Achtergrond: de zorgaanbieders wensen meer zekerheid dan de tekst in de concept 

deelovereenkomst nu biedt. Hun zorg is dat een tekort bij de Gemeente wordt opgelost met geld 

dat bedoeld is voor indexering Beschermd Wonen. Met bovenstaande vetgedrukte tekst wordt 

tegemoetgekomen aan dit voor zorgaanbieders zwaarwegend punt. Toelichting door de 

Gemeente: tot op heden is alleen een indexering toegepast van het jaar 2013 naar het jaar 2014. 

Indexering naar 2015 heeft nog niet plaatsgevonden. Het Rijk heeft wel de intentie ook die 

indexering toe te passen; in hoeverre dit wordt doorgezet wordt waarschijnlijk bekend gemaakt 

via de meicirculaire van 2015.  

-Bijlage 2, 5.9. Eén na laatste zin aanpassen: De intentie vanuit Gemeente is om over te gaan naar 

één betaalmoment per maand in de loop van 2015. Dit wil Gemeente graag in overleg doen met 

de Dienstverleners”. 
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-Bijlage 5. 6a.iii. Schrappen van de zin ‘Er dient wel een innovatieplan opgeleverd te worden’.  

-Bijlage 6. Schrappen van 2e risico. Achtergrond: het betreft een risico van de Gemeente (budget 

en uitgaven). Voor aanbieders staat daar het ondernemersrisico tegenover (invloed op eigen 

uitgaven). 

Naar aanleiding van het e-mailbericht van de Gemeente van 1 oktober jl. worden elementen van 

het voorstel voor de risicoparagraaf besproken. Specifiek de regiobinding. De zorgaanbieders 

waarderen het voorstel om nu de nieuwe instroom al bij het gemeentelijk Wmo-loket aan te 

melden. Dit loopt inmiddels. Het heeft de voorkeur van zorgaanbieders om de regiobinding eruit 

te halen, maar het is voor hen wel acceptabel. De Gemeente bevestigt dat zij de regiobinding 

handhaaft. Over de implementatie wordt nader overlegd, ook in landelijk verband. De 

zorgaanbieders zien het risico dat juist dit type cliënt tussen wal en schip gaat vallen. De 

Gemeente relativeert dit risico door te verwijzen naar de wettelijk geregelde 

verantwoordelijkheid van de Gemeente voor het waarborgen van een warme overdracht.  

4. Vervolgafspraken 

-Dinsdag 14 oktober 2014 ontvangen de zorgaanbieders de volgende versie van de 

deelovereenkomst, samen met het conceptverslag van deze 6e fysieke overlegtafel (actiepunt 

Gemeente). Het verzoek aan de zorgaanbieders is om de Gemeente zo snel mogelijk en bij 

voorkeur  in week 42 schriftelijk op de hoogte te stellen of zij akkoord kunnen gaan met de 

bijgewerkte deelovereenkomst en voornemens zijn te tekenen (actiepunt zorgaanbieders). 

Kwintes maakt hierbij het voorbehoud van beschikbaarheid van de bestuurder. 

-Begin november 2014 wordt een formeel moment ter afsluiting van de onderhandelingem met 

de wethouder georganiseerd (actiepunt Gemeente). Bij een schriftelijke instemming deze week 

van de zorgaanbieders, wordt volgende week de verzending en ondertekening van de 

Deelovereenkomst voorbereid (actiepunt Gemeente).  

 

5. Deelname NSDMH 

De Gemeente leidt het onderwerp als volgt in. De nieuwe Wmo 2015 biedt geen wettelijke basis 

meer voor een centrumgemeente terwijl de regio wel de intentie heeft de zorg met elkaar te 

regelen. Dit betekent dat Gemeente twee zaken moet regelen. Allereerst het mandaat per 1 

januari 2015 om te kunnen handelen namens de regio. Daarnaast betreft het de 

inkooporganisatie. In het kader van draagvlak peilt Gemeente  bij de aanwezige zorgaanbieders 

of zij zich kunnen vinden in het voorstel om voor de inkoop van Beschermd Wonen aan te sluiten 

bij de regionale inkooporganisatie. Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) zou 

dan het platform zijn van waaruit Beschermd Wonen wordt ingekocht. Op deze informele vraag 

geven de zorgaanbieders aan dat zij hier niet afwijzend tegenover staan.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

-De Gemeente kondigt aan dat zij met haar communicatie over Beschermd Wonen wil aansluiten 

bij het Communicatieplan dat wordt gehanteerd voor Wmo Begeleiding, en wel vanuit het Wmo-

loket (actiepunt Gemeente). Nader af te stemmen wat we specifiek voor cliënten beschermd 

wonen aanvullend willen doen.  

 

7. -De zorgaanbieders vragen aandacht voor diverse zaken die opvolging vragen, zoals:  

 Hoe is de communicatie met personen die op de wachtlijst staan? 

 Procedure regiobinding/ melding nieuwe cliënten vanaf 1 oktober 

 Hoe om te gaan met regiobinding in relatie tot de wachtlijst? 

 Voorstel procedure en planning ICT 

 Planning uitvraag controle CAK bestanden bij zorgaanbieders  
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 Doelgroep forensisch: deze doelgroep neemt toe, evenals de druk bij instellingen voor 

beschermd wonen om deze doelgroep te plaatsen.  

 

 Wanneer gaan de werkgroepen starten? De Werkgroep Zorgtoewijzing is al van start 

gegaan. Van daaruit wil de Gemeente kijken hoe een vervolg kan worden gegeven aan de 

overige onderwerpen (actiepunt Gemeente).  

-Voorzitter Pascal Ruzius dankt alle aanwezigen en via hen ook de overige deelnemers aan de 

fysieke overlegtafel Beschermd Wonen voor de inspanningen die gedurende de afgelopen weken 

zijn geleverd. Hij constateert dat veel werk is verzet in relatief korte tijd. Dank en waardering is 

wederzijds. 

 

 

 

 

Nieuwe acties n.a.v. 6
e
 fysieke overlegtafel 

 

Actie zorgaanbieders 

Nr Actie 

6-1 Het verzoek aan de zorgaanbieders is om de Gemeente z.s.m. schriftelijk op de 

hoogte te stellen of zij akkoord kunnen gaan met de bijgewerkte deelovereenkomst 

en voornemens zijn te tekenen.  

Actie Gemeente 

Nr Actie 

6-1 Dinsdag 14 oktober 2014 ontvangen de zorgaanbieders de volgende versie van de 

deelovereenkomst, samen met het conceptverslag van deze 6e fysieke overlegtafel. 

Na ontvangst van een schriftelijk voornemen tot ondertekening van de DO, bereidt 

Gemeente de verzending en ondertekening van de DO voor (week van 20 oktober; 

week 43)  

6-2 Begin november 2014 wordt een formeel moment ter afsluiting van de 

onderhandelingen met de wethouder georganiseerd.  

6-3 De Gemeente kondigt aan dat zij met haar communicatie over Beschermd Wonen wil 

aansluiten bij het Communicatieplan dat wordt gehanteerd voor Wmo Begeleiding, en 

wel vanuit het Wmo-loket.  

6-4 Wanneer gaan de werkgroepen starten? De Werkgroep Zorgtoewijzing is al van start 

gegaan. Van daaruit wil de Gemeente kijken hoe een vervolg kan worden gegeven aan 

de overige onderwerpen. 

 


