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Bestuurlijk overleg implementatie Wmo 

 Verslag  
besluitenlijst 

   
     

     

vergadering  van 18 november 2015, om 13.00 uur,  
locatie: Huis van de Stad 

 
 

 
 

  
 

  

aanwezig  Jannette Nieboer, voorzitter, wethouder gem. Waddinxveen 
Loes Bakker, gemeentesecretaris gem. Gouda 
Bart van Eijck, kwartiermaker NSDMH 
Simon de Jong, lid Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland 
Jeannet Schouten, directeur Ipse de Bruggen Maatwerk 
 

 

afwezig  Joke Vroegop, wethouder gem. Zuidplas  

notulist  Hanneke van der Hoek   

     

 
 
 

1. Opening 

Jannette Nieboer opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Voortgang controleprotocol  

Controller Alex de Vries geeft een mondelinge toelichting betreft de stand van zaken rond het 
controleprotocol. Ernstjan van Dam heeft voorafgaand aan dit overleg een toelichting gegeven tijdens de 
Fysieke Overlegtafel Wmo. Tijdens de Fysieke Overlegtafel Wmo van 14 oktober jl. is er bij de 
bespreking van het protocol voornamelijk gesproken over de datum waarop de gemeenten uiterlijk 
moeten beschikken over de vereiste verantwoording over het jaar 2015.  
 
Zorgaanbieders hebben eerder aangegeven dat de datum van 1 april 2016 bijna niet haalbaar is. Ook 
heeft Alex tijdens deze overlegtafel mee gedeeld dat de gemeenten werken aan een oplossing maar dat 
hij hier nog geen uitspraken over kan doen. Het oplossingsidee heeft, na gezamenlijk overleg met alle 
accountants, geen doorgang gekregen. In opdracht van het BOSD en het RSO hebben Alex e.a. de 
problemen aangaande het bepalen en toetsen van de mate van rechtmatigheid op elk thema binnen het 
protocol in kaart gebracht. Daarna hebben zij een lijst met opties en een bijbehorend advies opgesteld. 
Het advies luidt onder andere een verantwoordingsdatum van 1 april 2016 voor Jeugd en voor Wmo 1 
juni 2016; dus geen aanpassing in het artikel van de Deelovereenkomst Wmo.  
 
Wel is het van belang meldt Alex, dat wij samen met de grootste zorgaanbieders Wmo alles in het werk 
stellen om toch te streven naar 1 april 2016. Vrijdag 20 november a.s. krijgen de wethouders Sociaal 
Domein en Financiën de opties en adviezen gepresenteerd.  
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Inmiddels hebben de zorgaanbieders via Actiz vernomen dat er een landelijk protocol uitgerold is. Echter 
heeft de VNG aangegeven dat dit een conceptprotocol betreft dat nog niet beschikbaar is.  
 
Simon de Jong vraagt zich af of wij überhaupt kunnen voldoen aan een landelijk protocol. De 
vergadering spreekt af om een overleg te laten organiseren tussen de gemeente (Bart van Eijck, Alex de 
Vries), zorgaanbieders (Simon de Jong) en de verschillende accountants. De uitkomst van dit overleg 
koppelt het Bestuurlijk overleg Wmo implementatie terug aan de volgende Fysieke Overlegtafel Wmo op 
9 december 2015.  
 
3. Stand van zaken implementatie Wmo (zie bijlage: memo) 

Marcel Schriel, projectleider implementatie Wmo, heeft in een memo de stand van zaken van de 
implementatie Wmo beschreven. Bart deelt mee dat het facturatieproces in de gemeenten Waddinxveen 
en Krimpenerwaard een aandachtspunt is. Deze gemeenten handelen de facturatie zelf af en niet via 
Stipter. Bart is samen met Marcel bij de betreffende gemeenten, die niet factureren via Stipter, het 
belang van het gelijktrekken van de facturatie inzichtelijk aan het te maken. De gemeenten Waddinxveen 
en Krimpenerwaard kunnen op basis van juiste en volledige informatie dan een keuze maken.   
De vergadering spreekt over het opstarten van een beheersorganisatie voor Stipter. Indien dit wordt 
geformeerd, dan deel laten nemen aan de Change Advisory Board van Stipter.  
 
W.v.t.t.k. 
 
Omdat Joke Vroegop niet aanwezig kan zijn bij deze vergadering heeft zij een aantal vragen gemaild: 
“Stabiliteit van het facturatieproces via Stipter: uit de rapportage van Marcel maak ik op dat er nu 
duurzaam gefactureerd kan worden. Klopt dit? Wat zijn de risico's dat het opnieuw vastloopt? Bestaat 
nog altijd de kans dat Stipter gegevens foutief aan CAK aanlevert waardoor cliënten foutieve nota's 
eigen bijdrage ontvangen?” Bart antwoordt dat het een risico is als het beheer niet via de juist wijze 
ingeregeld is. Het beheer is nu niet structureel geborgd. Elke gemeente heeft apart een contract met 
Stipter. Er zijn verschillende contractvarianten. Alle producten zijn vijf keer ingevoerd. Daardoor is er 
binnen de gemeenten problematiek ontstaan. In deze projectfase ligt het beheer bij de gemeente Gouda. 
Gouda is niet ingericht om dit regionaal te blijven verzorgen. Naar verwachting is het in december wel 
geregeld.   

“Oorzaak van achterstand facturatie Zuidplas, en is versnelling mogelijk? (Oorzaak lokaal gemeente of 
door vertraagde aanlevering facturatiegegevens aanbieders)” Bart antwoordt dat versnelling is ingezet.  

4. Verloop overleggen Bestuurlijk implementatie Wmo 

De vergadering besluit de overleggen Bestuurlijk implementatie Wmo tot en met januari 2016 te 
vervolgen. Aan de hand van de dan geldende stand van zaken besluit men de overleggen wel of niet 
voort te zetten.  

5. Sluiting 

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 7 december 2015 om 12.30 uur.  
 
De voorzitter dankt ieder voor zijn / haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 13.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: actiepuntenlijst 
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nr actie wie streefdatum status 

5-11 
Nr. 4 

Rapporteren stavaza CAK aan Bestuurlijk overleg 
impl. Wmo. 

Bart 7 december 
2015 

 

5-11 
Nr. 6 

Aansluiting ST / cliënten met multiproblematiek 
Agenderen voor de volgende Fysieke Overlegtafel 
Wmo. 
Oprichting expertteam bespreken met Frank 
Beemer. Frank benaderen.  
 
 

 
Hanneke 
 
Bart 
 

 
11 november 
2015 
 
 

Simon de 
Jong heeft 
een memo 
gestuurd. 
Simon en 
Frank reeds 
e-mailcontact 
gehad.  

18-11 
Nr. 1 

Rapporteren stavaza controleprotocol aan 
Bestuurlijk overleg impl. Wmo. 
 
Overleg organiseren tussen de gemeente (Bart van 
Eijck, Alex de Vries), Simon de Jong en de 
verschillende accountants.    
De uitkomst van het overleg terugkoppelen aan de 
FO Wmo. 

Bart/Simon 
 
 
Hanneke 
 
 
Bart  

7 december 
2015 
 
1 december 
2015 
 
9 december 
2015 

 

18-11 
Nr. 2 

Facturatiesysteem 
In overleg treden met de gemeenten Waddinxveen 
en Krimpenerwaard om het belang van het 
gelijktrekken van factureren voor de 5 gemeenten 
inzichtelijk te maken.  

Bart (samen 
met 
projectleider 
Marcel). 

7 december 
2015 

 

18-11 
Nr. 3 

Opstarten beheersorganisatie voor Stipter. Voorstel 
uitwerken voor de afdelingshoofden van het Sociaal 
Domein. 

Bart en 
Marcel 

7 december 
2015 

 

18-11 
Nr. 4 

Vast agenderen: ‘innovatie’. Terugkoppelen aan FO 
dat signalen ter harte worden genomen.  
Vast een opzet maken mbt het opstarten van 
innovatie. Samen met Frank Beemer.  

 
 
Simon en 
Jeannet 

9 december 
2015 

 

 

 
 

 


