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(Concept ) Fysieke Overlegtafel Wmo    verslag  
besluitenlijst 

   
 
Datum  10 maart 2021 
 
Tijd  14.00 – 15.00 uur  
   

  
 
 
1.  Welkom en mededelingen 

 
 Thelma van Petersen heet de deelnemers welkom en vraagt deelnemers hun naam en organisatie in 

de  chat van de ZOOM meeting te noteren.  
 

 Het agendapunt ‘Plannen van CMT’s en monitoring’ wordt in de rondvraag toegevoegd:. 
 

 Anja Nobel doet de mededeling dat er deze maand een update komt van het document 
Samenwerking in de uitvoering voor jeugd en Wmo in Midden-Holland. De zorgaanbieders worden via 
de mail hiervan op de hoogte gesteld en dit zal ook gepubliceerd worden op de NSDMH-website. 
 

 Anja Nobel doet de mededeling dat er vanuit Midden-Holland niet wordt gewerkt met een VOW, 
Verzoek Om Wijziging, (317-bericht). Aanmeldingen worden afgewezen. De zorgaanbieders worden 
verzocht dit ook intern extra te communiceren.  

  
  

2.  Verslag en actielijst FO Wmo d.d. 14 oktober 2020 - Bijlage 1 
 

Het verslag wordt vastgesteld. Alle actiepunten zijn afgehandeld.  
  
  

 3. Budgetplafonds (ter bespreking) - Bijlage 2 
 

Thelma van Petersen vermeldt dat n.a.v. dit onderwerp, dat op de agenda van het vorige overleg 
heeft gestaan, veel reacties zijn gekomen. Het voorstel is toen teruggetrokken en weer voor dit 
overleg geagendeerd om input op te halen. De besluitvorming zal gebeuren tijdens extra FO op 25 
maart a.s.  
 
Hans Ruiter licht toe dat de essentie van het slimme budgetplafond is weergegeven in een notitie, Het 
is zinloos om een budgetplafond in te richten als er geen afschalingsproduct is. Het is niet de 
verwachting dat het komende jaar voor Wmo budgetplafonds ingesteld worden. De mogelijkheid van 
het budgetplafond wordt wel in het contract opgenomen. Het wordt niet uitgesloten dat een sterk 
groeiende voorziening zoals begeleiding ooit ook onder de aandacht zal komen.  
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Vragen / opmerkingen:  
 

 Wat houdt het concept van het afschalingsproduct in? In het verleden zijn veel producten geschrapt 
en bij de indicatiestelling moet vaak zwaarder worden geïndiceerd dan strikt noodzakelijk. Indien 
binnen de CMT’s of bij de indicatiestelling blijkt dat er structureel te hoog geïndiceerd wordt moet er 
een afschalingsproduct komen. Ter aanvulling merkt Thelma van Petersen op dat dit niet inhoudt dat 
lagere producten opgeschaald zullen kunnen worden. Dit is vanuit gemeenteperspectief niet de 
gewenste beweging. Daarnaast is het de essentie dat er gewerkt gaat worden met ontwikkelplannen 
vanuit de zorgaanbieders.  

 Wijziging van  diensten in de Wmo worden altijd geagendeerd op de FO. Dit is al praktijk en hoeft niet 
expliciet vastgelegd te worden in de deelovereenkomsten. Invoering van budgetplafonds Wmo zal pas 
plaatsvinden na bespreking op het FO. 

 Ontwikkelplannen zullen niet gekoppeld worden aan de tarieven. 
 Inbreng vanuit FO’s jeugd en Wmo wordt verwerkt in de aanvulling op het voorstel dat tijdens de extra 

FO Wmo op 25 maart wordt voorgelegd en in stemming gebracht. 
 Slim budgetplafond, wordt simpel gehouden. Is gericht op een gewenste beweging in het zorgdomein 

naar een andere dienst die passender en goedkoper is.  
  
 
 

4.  Dichtzetten contractering voor alle producten (ter besluitvorming) - Bijlage 3 
 

Thelma van Petersen vermeldt dat dit betrekking heeft op zowel bestaande als nieuwe 
zorgaanbieders. Iedere aanvraag voor een extra product zal getoetst worden op toegevoegde 
waarde. 
 
Het dichtzetten geldt voor alle producten en dus ook voor: 

 Nieuwe producten zoals Gewoon Thuis en Beschut wonen, producten die nu openstaan voor 
inschrijving.  Per inschrijving wordt gekeken naar de evidente meerwaarde t.b.v. het 
zorglandschap in de regio. 

 Afschaalproducten zoals bijvoorbeeld begeleiding regulier (bij contract voor begeleiding 
specialistisch).  
 

De formulering van dit voorstel is zodanig dat er ruimte is voor gewenste ontwikkelingen.  
 
Alle deelnemers zijn unaniem akkoord met dit voorstel. Nu volgt de formele besluitvorming binnen de 
verschillende gemeentes. Ingangsdatum is 1 januari 2021. (met terugwerkende kracht), 

 

5. Extra agendapunt: Plannen van de CMT’s en monitoring (ter info) 
  

Jan Vaneman licht aan de hand van een PowerPoint presentatie toe wat de plannen van de regio 
Midden-Holland zijn met betrekking tot de intensievere monitoring van het zorglandschap. De 
presentatie zal na dit overleg gedeeld worden met alle deelnemers. 
  
In deze presentatie worden de doelen en subdoelen besproken. Het doel is een beheersbaar 
zorglandschap en hier wordt naar toe gewerkt door te sturen op de Q. Doelen zijn de in-, uitstroom en 
afschaling. Subdoelen zijn passende hulp, kwaliteit  en wachttijden. Dit betekent een goede 
samenwerking en betrokkenheid van alle partijen binnen de regio. Zorgaanbieders zal gevraagd 
worden om een ontwikkelplan op te stellen. Uiteraard zal de RDS handvatten geven en meedenken 
met aanbieders om een ontwikkelplan op te stellen. Om deze plannen uit te kunnen werken, is er een 
uitbreiding van het RDS-team geweest en zijn er o.a. twee strategische contractmanagers aangesteld  
Op deze manier kan er een diepere en intensievere relatie met zorgaanbieders worden aangegaan.  
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Momenteel wordt een stoplichtrapportage doorontwikkeld die stapsgewijs wordt opgebouwd. Hierin 
kan uiteindelijk elke gewenste KPI van elk gewenste actor van de gemeentes of zorgaanbieders 
worden opgenomen. Scherp monitoren op in-, uit- en doorstroom, op cliëntniveau kan de stapeling 
van zorg inzichtelijk gemaakt worden. Is gebaseerd op berichtenverkeer en zal daarom ook accuraat 
bijgehouden moeten worden. T.b.v. de CM-gesprekken kan de informatie met 1 druk op de knop 
gegenereerd worden.   
 
Thelma van Petersen geeft aan dat het doel is om samen de kosten te verlagen maar met de 
doelstelling dat de inwoner altijd de hulp krijgt die nodig is. 
 
Vragen / opmerkingen: 

 Dienst Gewoon Thuis: is een nieuw product dat ontwikkeld is voor de afschaling van beschermd 
wonen Wmo.  

 Afschalen en verlagen van Q: Kan dat zomaar? Verplaatsing naar de zwaardere zorgvormen? Klopt 
maar door goed te monitoren, goed te meten en goed ook die instroom te meten zal dit inzichtelijk en 
controleerbaar zijn.  
 
  

6.  Rondvraag / W.v.t.t.k.   
Vraag (via de chat): Is het mogelijk om t.b.v. het CM-gesprek de informatie van te voren te 
ontvangen? Antwoord: Deze informatie kan als PDF-bestand toegestuurd worden ter voorbereiding 
van het gesprek.  

 
 

7.  Sluiting 
 

De vergadering wordt gesloten om 15.00 uur.  
 


