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CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 7e fysieke overlegtafel Jeugd (GGZ) van 6 november 2014. 

Algemene aanwijzingen:  

-de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in 

dit verslag als  partij weergegeven via de aanduiding  ‘de Gemeente’; 
 

Aanwezigen: 

Carey Gardien (De Jutters), Tanja van Hengel (Psy-MH), Ellen Lommers (Psychotherapie Praktijk 

Gouda, namens de vrijgevestigden),  Esther Reinhard (Curium LUMC), Jacques van Zoelen 

(Rivierduinen). 

Gemeente: 

Bart van Eijck (voorzitter), Ernstjan van Dam, Melita van der Mersch(jurist – Pels Rijcken), Anneke 

Ros, Hanneke van der Hoek (verslag).  

1. Opening en welkom 

Voorzitter Bart van Eijck opent de vergadering en dankt de zorgaanbieders namens het Transitieteam 

Jeugd voor de snelle aanlevering van de stukken. Inkoper Lammert Mulder en projectleider inkoop 

Michel Tetteroo zijn wegens persoonlijke omstandigheden tijdelijk afwezig. Tijdens een korte 

voorstelronde licht de Gemeente toe dat de aanwezige jurist van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

(hierna: Pels Rijcken) de Gemeente sinds kort juridisch bijstaat in het traject van contractering 

Jeugdhulp. 

 

2. Vaststellen verslagen van voorgaande overleggen 

Het conceptverslag van 26 september jl.  

Wijziging: blz. 2 punt 7 en actiepunt 5.5 “zorgaanbieders merken op dat de Gemeente in het kader 

van privacy en WGBO meer vraagt dan gebruikelijk is; Gemeente neemt dit mee” moet zijn “naar 
aanleiding van de informatiebehoefte van gemeenten m.b.t. de zorg aan individuele klanten lopen de 

GGZ aanbieders naast de grenzen van de privacy wetgeving meer nog aan tegen de grenzen van de 

WGBO”. 

Het conceptverslag van 29 oktober jl.  

Wijziging: pg.1 punt 4 “10,5 miljoen beschikbaar voor Jeugd GGZ” moet zijn “10,6 miljoen..”  

Aanvulling: pg.2 “de zorgaanbieders geven aan dat het percentage van 94% veel lager is dan in 

andere regio’s. De aanbieders kunnen geen zorg leveren voor het gestelde tarief. Ook wordt er mede 
gedeeld dat het verschil in percentages met de vrijgevestigden erg klein is”.  
 

Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 

 

3. Stand van zaken Toegang en kwartier maken BackOffice NSDMH (Anneke Ros / Bart van Eijck) 

Senior inkoper Anneke Ros licht toe dat Friso van Abbema, transitiemanager Jeugd Midden-Holland, 

op dit moment bij het ministerie van VWS in gesprek is over het regionale inkooptraject Jeugdhulp. 

De zorgaanbieders strijden voor onafhankelijkheid van de Toegang. Er is een onafhankelijke 

functionaris aangetrokken (Diana Bak, projectleider Toegang) die de benodigde onafhankelijkheid 

gaat inrichten. Het streven is op dit onderdeel eenduidigheid te creëren bij alle aangesloten NSDMH-

gemeenten. Er volgt een aparte Deelovereenkomst Toegang waarin de onafhankelijkheid en 

toetsbaarheid van de Toegang worden vastgelegd. De planning is de betrokken colleges binnen drie 

weken een plan van aanpak voor te leggen ter besluitvorming.  
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Vraag: parallel aan de Sociale Teams loopt het project van Vera Hermans. Staat dit los van elkaar? 

Antwoord:  ja, proces blijft lopen. Vera Hermans is aangehaakt bij het proces sociale teams. 

 

Vraag: wordt het budget dat voor sociale teams bestemd is, apart uit het macrobudget gehaald? Een 

deel van het budget uit de voorkant komt uit specialistische zorg. Ene keer valt dat in het sociale plan 

en andere keer niet. Antwoord: ja, maar welk deel is nog onduidelijk. 

 

Bart van Eijck, kwartiermaker NSDMH, licht de voortgang toe over de backoffice Jeugd. Alle NSDMH-

gemeenten hebben nu formeel besloten aan te sluiten bij de backoffice die in het NSDMH wordt 

gepositioneerd. Deze backoffice gaat voor de NSDMH-gemeenten per 1 januari 2015 alle 

werkzaamheden verzorgen vanaf het moment dat lokaal door een deelnemende gemeente een 

beschikking voor Jeugdhulp is afgegeven. De backoffice werkt op termijn op basis van een nog te 

ontwikkelen dynamisch selectiemodel. Aanvankelijk wordt een projectorganisatie bemand met 15 

personen die via de gastheerconstructie Gouda werkt voor de (per 1-1) vijf gemeenten. De 

beschikkingsinformatie wordt ingelezen in lokale Goudse applicaties waarmee geregistreerd en 

bevoorschot/betaald kan worden. De intentie is om medio 2015 over te schakelen op een 

dienstverlener die op basis van aanbesteding wordt ingekocht.  De zogeheten ‘2e
  backoffice’ beoogt 

toekomstbestendig te zijn. Bart van Eijck benadrukt dat Gemeente en zorgaanbieders elkaar nodig 

hebben om per 1 januari a.s. zaken snel uit te wisselen als zaken (nog) niet lopen zoals bedoeld. Voor 

aanbieders is het voordeel dat hun ICT-infrastructuur vooralsnog behouden kan blijven; het 

handwerk binnen de ‘transitie-backoffice’ zal voor de benodigde overbrugging zorgen. Overigens 
wordt de aansluiting met zorgaanbieders nader georganiseerd, bijvoorbeeld door een ingang te 

regelen voor het kortsluiten van vragen. 

 

Anneke Ros licht de ontwikkelingen naar aanleiding van de tariefstructuur toe. Voor Jeugd GGZ is er 

een tekort van 25% budget. Er zijn twee mogelijkheden: 

1. De zorgaanbieders bewegen mee om een oplossing te vinden. 

2. Kijken hoe de behandelingstijd naar beneden kan. Er komt een productieplafond in en het tarief 

is volgens opgave van de Gemeente. 
 

De voorzitter schorst de vergadering om 10.15 uur en heropent de vergadering om 10.30 uur. 

 

De zorgaanbieder Curium wil dat er in de eerste drie maanden, op basis van de huidige kosten, 

ruimte gemaakt wordt met bevoorschotting. Dit geeft ruimte om de benodigde maatregelen te 

treffen. 

Vraag: 25% overschrijding GGZ, zit er geen fout in systeem? Nakijken welke cijfers er aangeleverd 

zijn. Zit er een dubbeling in?   
 

Vraag: waarom heeft de Gemeente niet gebeld na het zien van een afwijking? Komt een gevoel van 

‘frauduleuze praktijken’ boven. Antwoord: de Gemeente distantieert zich met klem van de 

aangegeven indruk dat de gemeente uitgaat van  frauduleus handelen door aanbieders. De 

Gemeente erkent dat contact opnemen met de zorgaanbieders naar aanleiding van het zien van 

afwijkingen in de cijfers achteraf logisch was. Mocht zich er nog een gelijksoortige situatie voordoen, 

neemt de Gemeente direct telefonisch contact op met de desbetreffende zorgaanbieder.    

 

De Gemeente geeft aan vandaag nog de cijfers te controleren en zoekt uit wat de budgetten nu zijn. 

De zorgaanbieders laten de door hen aangeleverde cijfers ook intern nakijken. 

De vergadering staakt, voor dit moment, de bespreking van dit agendapunt.  
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4. Concept Deelovereenkomst Jeugdhulp 

De jurist van Pels Rijcken licht toe dat zij in opdracht van de Gemeente de deelovereenkomst heeft 

aangepast. De structuur van de deelovereenkomst is gewijzigd. Er is een algemeen deel dat geldt 

voor iedere zorgaanbieder; individuele afspraken worden in een aparte overeenkomst opgenomen. 

Verwijzingen die niet correct waren, zijn aangepast. Een aantal elementen zijn toegevoegd. Voor de 

Gemeente is meer ruimte gelaten om de fysieke overlegtafel wel of niet in te zetten voor bepaalde 

thema’s. Voorts sluit de duur van de deelovereenkomst nu beter aan bij de basisovereenkomst.  
Opmerkingen van deze overlegtafel, en van de overlegtafels AWBZ en J&O, op de concept 

deelovereenkomst worden verwerkt, waarna de deelovereenkomst wordt gelegd naast de 

basisovereenkomst en de inkoopvoorwaarden. De verslagen van de fysieke overlegtafels worden nog 

nagelopen op te verwerken afspraken. De Gemeente stuurt de deelovereenkomst maandag 10 

november a.s. om 16.00 uur toe.  

 

Schriftelijk ingediende opmerkingen worden in algemene zin doorgenomen door Pels Rijcken. 

Hieronder volgt de uitkomst van de besproken punten.  

 

Algemeen: 

 Sociale teams maken geen deel uit van deze deelovereenkomst. Altijd in het kader van ontwilkkel-

innovatie met elkaar blijven bespreken.  

 Kijken naar bepaalde definities. Voor alle aanbieders moet het  in de praktijk werkbaar zijn. 

 De Gemeente is vrij om bepaalde zaken niet tijdens overlegtafels te bespreken. Bijvoorbeeld als 

het gaat om het toelaten van nieuwe aanbieders. 

 Bepalingen over Toegang bekijkt de Gemeente morgen. Hier kunnen nog aanpassingen in komen. 

 De Gemeente mag een beschikking afgeven maar deze heeft geen rechtsgevolg.  Morgen 

besluiten of de Gemeente wel/niet gaat beschikken.  

 Nuancering aanbrengen in acceptatieplicht en bep in omzetplafonds bekijken/nuanceren. 

 Vraag: sluiten we dit contract met de regio of met de individuele gemeenten? Antwoord: Gouda is 

namens de regiogemeenten gemandateerd om via een volmachtconstructie te cntracteren.  

 

- Pg. 8 art. 11.4 Nuanceren: “Dienstverlener mag het bedrag dat Gemeente betaalt alleen 

gebruiken voor direct aan de Jeugdhulp gerelateerde kosten.” 

- Pg. 9 art.13 Opmerking: huisarts wordt niet genoemd. Antwoord: dit wordt verduidelijkt.  

- Vraag: klopt het dat huisartsen zoveel mogelijk door moeten verwijzen naar Sociale Team? 

Antwoord: ja, dat kan. Daar moet de Gemeente goed naar kijken / huisartsen goed faciliteren. 

- Pg. 10 art. 14.6 Opmerking: overgangstraject in meenemen. 

- Pg.16 art. 21-11 ‘dossier’ anders in definitie opnemen. Het woord ‘dossier’ wordt niet altijd 
juridisch gebruikt. 

 

Opmerkingen n.a.v. bijlagen gebaseerd op VNG-model: 

- In eerder fase ook over gediscussieerd. 5/6 van de 7 grote verzekeraars zijn akkoord. Gemeente 

gaat het uitzoeken. Niet met verzekeraar aan tafel.  

- Dyslexie hoort niet bij GGZ thuis. Apart focus ophouden.  

- Laatste regel 5.5 aanpassen. 

- Omzetplafond uit bijlage 5.6 en 5.7: aanpassen.  

- Pg. 8: elke maand 1 verzamelfactuur. Hoe verhoudt dat zich tot bevoorschotting? Hoe doen we 

dat?  Antwoord: komt er anders in te staan. Wordt in bijlage waarschijnlijk toegespitst. 
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5. Vervolgstappen 

De Gemeente plant een tweede ronde individuele gesprekken in. 

 

Woensdag 12 november a.s. is er een plenaire bijeenkomst (8
e
 FO Jeugd) voor de leden van de 

fysieke overlegtafels Jeugd. Pels Rijcken licht de eindversie van de deelovereenkomst toe, als laatste 

afstemming met de zorgaanbieders. 

 

Bijlagen met productieafspraken worden volgende week opgesteld en verzonden aan de 

zorgaanbieders 

 

De Gemeente heeft de pragmatische opdracht van het ministerie van VWS om de contractering 

uiterlijk 17 november a.s. te realiseren. Het is in het belang van zowel zorgaanbieders als Gemeente 

om dat te regelen. 

 

Voorafgaand aan de 8
e
 fysieke overlegtafel Jeugd ontvangen zorgaanbieders maandag 10 november 

a.s. aan het eind van de dag een memo bij de nieuwe deelovereenkomst met toelichting op de 

wijzigingen t.o.v. de door Tim Robbe opgestelde concept deelovereenkomst. Alle besproken 

wijzigingen tijdens de 7
e
 overlegtafel Jeugd (GGZ) worden doorgevoerd in de 2

e
 concept 

deelovereenkomst van Pels Rijcken. Dit geldt ook voor overeengekomen mutaties tijdens de andere 

twee overlegtafels, te weten AWBZ en J&O. Op 12 november a.s. kan men alleen nog op wezenlijke 

punten reageren. De Gemeente zal haar denkrichting voor financiering en beleid inclusief de Toegang 

meegeven.  

6. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt. 

 

De volgende overlegtafel, die in het teken staat van vaststelling van de deelovereenkomst,  

wordt gehouden op woensdag 12 november 2014 om 16.00 uur in de Stadsbibliotheek ‘in de 
chocoladefrabriek’ te Gouda. 
 

De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

Actie aanbieders 

Nr Actie 

7-1 Aangeleverde cijfers intern na laten kijken. 

 

Actie Gemeente 

Nr Actie 

7-1 Plan van Aanpak ‘Toegang’ voorleggen aan betrokken colleges, binnen 3 weken. 
7-2 Nakijken/controleren: 25% overschrijding GGZ, zit er geen fout in systeem? Welke cijfers zijn 

er aangeleverd.  Wat zijn de budgetten nu? 

7-3 Individuele afspraken opnemen in een aparte overeenkomst. 

7-4 Opmerkingen van deze overlegtafel, en van de overlegtafels AWBZ en J&O, op de concept 

deelovereenkomst,  verwerken in nieuwe versie. De verslagen van de fysieke overlegtafels 

nalopen op te verwerken afspraken. De deelovereenkomst maandag 10 november a.s. om 

16.00 uur toesturen.  

7-5 Tweede ronde individuele gesprekken inplannen. 

 


