
 
 

    
 

 
 
 
 

Memo 

 

Aan  FO Wmo 
Onderwerp Wijziging Deelnemers Fysieke Overlegtafel Wmo 
Van  N. Verberkmoes 
Telefoon 06-52485611 
Datum  07-06-2022 
 
 
Aanleiding 
Tijdens de Fysieke Overlegtafel (FO) Wmo van 9 juni 2021 is gesproken over het wijzigen van de 
samenstelling van de Fysieke Overlegtafel, indien daar aanleiding toe is. Er is toen besloten om deelnemers 
die vaker dan één keer per jaar afwezig zijn (zonder zich daarvoor te hebben afgemeld), te kunnen 
vervangen door andere deelnemers. Een randvoorwaarde die daarbij werd genoemd is dat er contact 
plaatsvindt met de desbetreffende zorgaanbieders. 
 
In 2021 is er geen opvolging gegeven aan dit besluit. In dit memo wordt ingegaan op bepalingen die rondom 
dit onderwerp zijn opgenomen in de overeenkomsten, de aanwezigheid van de zorgaanbieders van 
afgelopen twee jaar en ten slotte een voorstel tot uitvoering van het voorgenomen besluit.  
 
 
Contractuele bepalingen rondom samenstelling Fysieke Overlegtafel 
Cliëntvertegenwoordiging en zorgaanbieders nemen naast de gemeenten en RDS deel aan de Fysieke 
overlegtafel (FO). Per deelnemende zorgaanbieder kan één persoon plaatsnemen. Er wordt gewerkt, 
conform artikel 9 van de BO, met een vaste groep aanbieders die door de gemeente is samengesteld. 
Overige gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers kunnen bespreekpunten inbrengen 
via de website (Digitale Overlegtafel). 
 
“9.6 Samenstelling:  

De Gemeente bepaalt de fysieke samenstelling van de fysieke overlegtafel. De wijze waarop de 
Gemeente de samenstelling vormgeeft is vermeld in bijlage 3 en wordt door de Gemeente 
gepubliceerd op de website zoals genoemd in artikel 8.1. De Gemeente toetst éénmaal per jaar of 
zoveel meer als zij nodig acht de effectiviteit van de selectiewijze in bijlage 3. Zij kan deze 
beargumenteerd aanpassen. 
 

9.7 Periodiek wijzigen van samenstelling:  
De Gemeente wijzigt periodiek de samenstelling van de fysieke overlegtafel, om recht te blijven 
doen aan de samenstelling van de Dienstverleners in het Sociaal Domein.” 

 
 
Aanwezigheid van de deelnemers aan de Fysieke Overlegtafel 
De RDS heeft een inventarisatie gedaan voor wat betreft de aanwezigheid van de deelnemers tijdens de 
FO’s van afgelopen twee jaar (waarin 8 FO’s hebben plaatsgevonden). Er heeft geen registratie plaats 
gevonden t.a.v. afmelding, waardoor enkel gekeken is naar aanwezigheid. 
 
Veel van de deelnemers is met een grote regelmaat aanwezig en voldoet aan de criteria gesteld tijdens de 
Fysieke Overlegtafel van 9 juni 2021. Een aantal zorgaanbieders voldeden hier niet volledig aan: 
 

- Cedrah 
- De Zellingen 
- Humanitas 
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Uitkomsten naar aanleiding van contact met zorgaanbieders 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de aanwezigheid inventarisatie is contact opgenomen met de 
zorgaanbieders die niet voldeden aan de gestelde criteria: 
 

Zorgaanbieder Voorstel voor toekomst 

Cedrah Door omstandigheden niet altijd aanwezig kunnen zijn. Cedrah sluit aan 
namens andere partijen en wenst dat te continueren. 

De Zellingen Door omstandigheden niet altijd aanwezig kunnen zijn. De Zellingen wenst 
te blijven aansluiten. 

Humanitas Door omstandigheden niet altijd aanwezig kunnen zijn. Humanitas wenst te 
blijven aansluiten. 

 
 
Voorgestelde wijziging 
Naar aanleiding van het contact met voorgenoemde zorgaanbieders, blijft de samenstelling ongewijzigd. 
Aanwezigheid van de partijen wordt extra gemonitord.  
 
 
 
Gevraagde reactie deelnemers van de Fysieke Overlegtafel 
 

1. Kennis te nemen van de ongewijzigde samenstelling voor wat betreft de deelnemers van de 
Fysieke Overlegtafel Wmo. 
 
 

 


