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(Concept) Verslag 
 
Fysieke Overlegtafel Wmo 

 
   
 
Datum  23 maart 2022 
 
Tijd  10.00 – 12.00 uur  
   

  
 

1.  Welkom en mededelingen 
Thelma van Petersen opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen welkom. Tevens 
stelt Andres Pena zich voor, hij is contractmanager en de tijdelijke vervanger voor Lisette 
Mooibroek (contractmanager JGGZ, JBJR)   

 
1a. Vergoedingen omzetderving maatregelen Corona 2022  (ter info) 
Andres Pena geeft uitleg over de stand van zaken rondom de vergoeding omzetderving als 
gevolg van de maatregelen Corona 2022. Er is besloten om de VNG gespreksleidraad te 
volgen. Eén van de voorwaarden is, dat het hierbij gaat om de cruciale jeugdhulpfuncties. Het 
betreft daarmee niet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

 
1b. Uitgangspunten afbakening Jeugdwet en Wmo (ter info) 
Niek Verberkmoes geeft aan dat er bij de colleges van de 5 gemeenten een memo ter 
besluitvorming ligt. Deze bevat de uitgangspunten afbakening Jeugdzorg en Wmo. De 
aanleiding voor deze afbakening is om scherp te krijgen wat er nu daadwerkelijk onder Wmo en 
onder Jeugdzorg valt. De afgelopen jaren is hier een redelijk grijs gebied ontstaan, met name bij 
het aanbod op het grensvlak met andere zorgwetten en onderwijs. Dit ‘grijze’ gebied wordt niet 
alleen regionaal gevoeld, maar ook landelijk is hier onduidelijkheid over. Dit heeft afgelopen 
jaren geleid tot de nodige jurisprudentie en verduidelijking door de minister. Deze jurisprudentie 
en verduidelijking door de minister is meegenomen bij het opstellen van het memo. Let op: Het 
betreft hier geen wijziging in beleid. Wanneer het besluit is genomen wordt dit gecommuniceerd 
naar de zorgaanbieders in de regio Midden-Holland. 

 Ter informatie, beschikkingen die momenteel lopen, worden niet aangepast. 
 
1c. Eerste verkenning t.b.v. inkoop 2025 (ter info) 
Thelma geeft aan dat er vorig jaar is besloten om de contracten te verlengen tot 2025. Dit is 
tevens de einddatum van de huidige inkoop. De voorbereidingen voor de nieuwe inkoop zijn 
inmiddels opgestart. Er wordt onderzocht hoe de samenwerking tussen de gemeenten er uit 
moet zien. Dit kan in dezelfde vorm of uitgebreid worden met een andere regio. Voor de zomer 
willen de gemeenten dit besluit voorleggen aan de colleges en een nieuw commitment naar 
elkaar uitspreken. Er is momenteel een extern bureau (Radaradvies) ingehuurd die ervaringen 
over de huidige structuur ophaalt bij een groot aantal zorgaanbieders, cliëntenleden en 
adviesraden. 
 

 2.  Concept verslag en actielijst d.d. 13 oktober- 2021- Bijlage 1 
Het verslag van de Fysieke Overlegtafel Wmo van 13 oktober 2021 wordt vastgesteld.  
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3. Concept verslag en actielijst d.d. 28 januari 2022- Bijlage 2 
Het verslag van de gecombineerde Fysieke Overlegtafel Jeugd-Wmo-BW van 28 januari 2022 
wordt vastgesteld. 

 
  4.  Verlenging dichtzetten contractering alle producten- Bijlage 3 

Tijdens de Fysieke Overlegtafel van 10 maart 2021 is er besloten om alle diensten binnen de 
regio dicht te zetten. De vele gecontracteerde partijen binnen NSDMH en voldoende dekkend 
voor een compleet zorglandschap was de reden tot dichtzetten. Eind 2021 is dit geëvalueerd en 
is geconcludeerd dat het dichtzetten positieve effecten had op het contractmanagement. De 
stopzetting heeft niet tot problemen geleid voor wat betreft een dekkend zorglandschap. Er is 
daarom besloten om deze datum te verlengen tot en met tenminste 31 december 2024. 
Toetreding van een nieuwe zorgaanbieder blijft mogelijk mits noodzakelijk voor de continuïteit 
van zorg. Dit ter beoordeling door het CMT. Het voorstel wordt door Thelma van Petersen 
voorgelegd aan de deelnemers van de Fysieke Overlegtafel. Alle aanwezigen stemmen in met 
de voortzetting van de dichtzetting voor nieuwe aanbieders. 
 
Vraag Anne ter Steege (Vierstroom): ‘Wat is de criteria om nieuwe zorgaanbieders toch toe te 
laten’? Antwoord ;Een nieuwe zorgaanbieder wordt toegelaten wanneer zij een product/dienst 
aanbieden dat niet gecontracteerd is en waar wel behoefte aan is. Ook is toetreding mogelijk bij 
enorme wachttijden op bepaalde diensten en/of de behoefte voor een extra partij. Uiteraard 
wordt hierbij rekening gehouden in welke mate dit niet door de huidige partijen opgelost kan 
worden. Het CMT zal deze overwegingen nemen en het besluit nemen. 
 

5.  Rondvraag / W.v.t.t.k.   
Thelma geeft aan dat er opvang is geregeld voor de mensen uit Oekraïne. De gemeente wil hen 
graag de mogelijkheid schenken om hier te mogen werken. Momenteel zijn ze aan het 
inventariseren wie er kunnen en willen werken. Thelma geeft aan dat de zorgaanbieders hier 
ook gebruik van kunnen maken wanneer zij personeel nodig hebben. Er wordt voorgesteld om 
bijvoorbeeld vacatures in het Engels te plaatsen. Tevens zijn vrijwilligersplekken ook een 
mogelijke optie.  

 
6.  Sluiting 

Thelma geeft aan om de 2de Fysieke overlegtafel Wmo te houden in het Huis van de Stad en 
deze af te sluiten met een hapje en een drankje.  
 
Om 10:30 uur bedankt Thelma van Petersen de aanwezigen en sluit de Fysieke Overlegtafel 
Wmo. 
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Actielijst 
   

Acties 
Nummer Actie Streefdatum Actiehouder 
003 Contact opnemen met zorgaanbieders die 

frequent afwezig zijn tijdens FO. 
z.s.m. RDS 

 
 
 
 Presentatielijst 
 
 Aanwezig 
 
 Organisatie   Naam 
  

Abrona    Corien Besamusca 
 Dagbesteding de Zwaan Monique Bakkum  
 Eleos    Matthijs Paalvast 
 Ipse de Brugge   Suzanne Verbarendse 
 Larazorg   Karin Heeren  
 Lelie Zorggroep   Emilia van de Voorde 
 LUMC-Curium   Jerome Sigmund 
 T-Zorg    Yolande Stoffels 
 Zorgboeren Zuid Holland Monique Bouter 
 Zorgpartners   Michael Agerbeek 
 Gemiva    Griet Vries 
 Kwintes    Eline van Basten 
 Reakt    Marcel Ooms 
 Vierstroom   Anne ter Steege 
 Gemeente Gouda  Thelma van Petersen 
     Yvonne Brouwer 
     Niek Verberkmoes 
     Andres Pena 
             
  

Afwezig 
Organisatie   Naam 

 ASVZ    Cees den Hartigh 
 Boba Groep   Jeroen van Anrooij 
 Cedrah    Annemarie de Waard 
 De Zellingen   Mia Verschaeve 
 Humanitas   Michiel ’t Hart 
 Kernkracht   Petra van Buren 
 Parnassia   Bert Mos 


