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VERSLAG 2
e
 Fysieke Overlegtafel Wmo 20 april 2016 

Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden-

Holland (NSDMH), worden in dit verslag als  partij weergegeven via de aanduiding  ‘de Gemeente’. 
Voor deelnemers aan de Fysieke Overlegtafel Wmo: zie presentielijst (bijlage bij verslag).   

1.    Welkom en mededelingen 

Voorzitter Pascal Anker opent de vergadering om 09.30 uur en heet de aanwezigen van harte 

welkom. 

Wijziging op de agenda: de bespreking van punt 4 ‘terugkoppeling transformatieagenda’ vindt plaats 

voor de bespreking van punt 2 ‘verslag en actielijst’.  

2.   Terugkoppeling transformatieagenda (presentatie Lia Donkers) 

Lia Donkers, ondersteuner Netwerk Transformatie Midden-Holland en directeur van het Transmuraal 

Netwerk Midden-Holland, stelt zich voor aan de vergadering. Lia Donkers laat middels een presentatie 

zien waar het Netwerk Transformatie uit bestaat, wat de taken zijn en hoe zij deze uitvoeren. 

De netwerkcommissie (wethouders, zorgaanbieders, inwoners/cliënten en verzekeraars) heeft 

gesproken over verschillende invalshoeken. Hieruit is een trechter ontstaan met inhoudelijke – en 

vormdoelen. Aan de doelen zijn projecten met projecteigenaars gekoppeld. Via het netwerk vindt er 

een snelle verbinding plaats.   

Op 26 september 2016 vindt er een netwerkconferentie plaats. Alle partijen die werkzaam en 

betrokken zijn bij de transformatie in Midden-Holland zijn uitgenodigd voor deze conferentie.   

Rob Baljon (Fundis) vraagt of de conferentie, in het kader van de bekostiging, ook iets betekent voor 

2017. Lia Donkers antwoordt dat het geen inkoopnetwerk is. Jannette Nieboer (wethouder 

Waddinxveen) voegt daaraan toe dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen inkoop en 

transformatie. Rob Baljon vindt het lastig om dit onderscheid te maken. Hij wil graag investeren maar 

hij wil ook weten wat het uiteindelijk oplevert. Pascal Anker geeft aan dat de vergadering hier verder 

over kan spreken bij agendapunt 4, ‘voorstel FO’s. 

Verder deelt Lia Donkers mee dat de netwerkcommissie elke 6 weken bij elkaar komt. De 

verschillende partijen in de commissie moeten elkaars taal nog leren spreken om vervolgens een echt 

team te worden. Op www.transmuraalnetwerk.nl staat op een themapagina meer informatie over het 

Netwerk Transformatie. 

De presentatie van Lia Donkers is te vinden op de website van het NSDMH, www.nsdmh.nl bij Wmo, 

agenda.  

Lia Donkers verlaat de vergadering.  

3.    Verslag en actielijst FO Wmo 9 maart 2016 

Verslag  

Het verslag is zonder wijzigingen goedgekeurd.  

Actiepunten 

Actie 1.1, ‘Terugkoppeling van hetgeen besproken is tijdens het overleg tussen gemeenten, 
zorgaanbieders en Stipter over het voorstel van Gemiva betreft declareren van de geleverde zorg’.  
Maarten Bening (gemeente Gouda) neemt Ariëlla Verheul (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) waar 

http://www.transmuraalnetwerk.nl/
http://www.nsdmh.nl/
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tijdens deze Fysieke Overlegtafel. Ariëlla Verheul neemt deel aan het bovengenoemde overleg. 

Namens Ariëlla deelt Maarten mee dat de gemeenten de gewenste richting onderschrijven. Echter 

hebben de gemeenten een uiteenlopende mening over de oplossing en de lokale uitvoerbaarheid 

daarvan. Zoals eerder aangegeven zouden de gemeenten uiterlijk 1 april jl. laten weten wat hun 

standpunt is. Dit is helaas niet gelukt. Ariëlla en Maarten doen hun uiterste best. Maarten stelt voor om 

de bespreking van dit punt verder op te pakken tijdens de volgende Fysieke Overlegtafel. Simon de 

Jong (Zorgpartners) en Ben Eijsink (Gemiva) uitten hun verbazing over het feit dat het zo lang duurt 

om duidelijkheid te krijgen over een simpel onderwerp.  

 

Actie 1.2, ‘Zorgaanbieders op de hoogte stellen over het landelijk controleprotocol.’ Op de website van 
het NSDMH staat informatie over het landelijk controleprotocol. 

Rob Baljon deelt mee dat het NSDMH zorgaanbieders mailt met de mededeling dat zij te laat zijn met 

het indienen van hun verantwoording over 2015 op basis van het controleprotocol. Het verantwoorden 

kost veel energie. Daarom is het vervelend om als zorgaanbieder ‘opgejaagd’ te worden. Helemaal 
omdat er in de Deelovereenkomst vermeld staat dat de Gemeente uiterlijk 1 juni 2016 moet 

beschikken over de vereiste verantwoording over het jaar 2015. De Gemeente antwoordt dat de 

datum, 1 juni 2016, correct is. In tegenstelling tot het domein Jeugd, waarbij de afspraak -ook 

contractueel vastgelegd- wel 1 april jl. is. De afrekening en de verantwoording vinden bij Wmo lokaal 

plaats. Het bericht van het NSDMH aan Fundis is een misverstand is.  

Actie 1.3, ‘Heldere communicatie vanuit programma transformatie (programmamanager) richting 

zorgaanbieders’. Omwille van deze actie heeft de Gemeente Lia Donkers uitgenodigd voor deze 

vergadering voor een toelichting over de transformatie.   

4. Voorstel FO’s 

Nicole Smit geeft een presentatie met daarin een voorstel voor het vervolg van de Fysieke 

Overlegtafels. Het voorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van de evaluatie over de FO’s die de 
Gemeente gehouden heeft onder de leden van de Fysieke - en Digitale Overlegtafel. 

Het voorstel is om 1 x  in de 2 maanden een Fysieke Overlegtafel te organiseren over inkoop en 

contracten en 1 x in de 2 maanden een strategisch overleg. 

De eerstvolgende Strategische Overlegtafel vindt plaats op woensdag 25 mei 2016 om 09.30 uur. De 

data voor de overige Fysieke Overlegtafels staan op de website van het NSDMH, bij Wmo - agenda. 

De Gemeente roept zorgaanbieders op om zelf meer agendapunten aan te leveren voor de Fysieke 

Overlegtafels.   

Nicole Smit (NSDMH) deelt mee dat er, op verzoek van de zorgaanbieders, vanuit het NSDMH en de 

transformatie maandelijks een nieuwsbrief samengesteld wordt. Elke eerste (werk)dag van de maand 

stuurt het NSDMH de informatie rond. De eerste nieuwsbrief verschijnt op maandag 2 mei 2016 op de 

website van het NSDMH. Zorgaanbieders krijgen hier bericht van.    

Jannette Nieboer legt uit dat de verbinding en de borging met het netwerk samenhangt met de 

inrichting van het bestuurlijk overleg. Het is goed dat er nieuwe projecten ontstaan. Wel is het 

onderscheid tussen lokaal en regionaal van belang. Indien er een project is waarvan iedereen denkt 

dat het aan de transformatielijst toegevoegd moet worden, dan kan men daar een voorstel voor 

indienen. Op bestuurlijk niveau bekijken de collega’s dan of dit mogelijk is. De transformatielijst is 

geen statische lijst.  

Het BOSD is een besluitvormend orgaan. Het netwerk is dit niet. Men komt tot afspraken op basis van 

een aan de Fysieke Overlegtafel (via NSDMH) ingediend voorlopig voorstel. Vanuit de Gemeente is er 

bijna altijd een bestuurder aanwezig bij de Overlegtafels. Besluitvorming kan nog steeds op basis van 

de Basisovereenkomst.  

Contractueel gezien mag het NSDMH de deelnemers van de Fysieke Overlegtafel die meer dan 3 

keer afwezig waren bij de overlegtafel vervangen voor andere zorgaanbieders die graag lid willen 



Versie 1.0, 20 april 2016 

 

3 

 

worden. De contractmanagers nemen contact op met de deelnemers die weinig aanwezig zijn 

geweest tijdens de vergaderingen om te vragen of zij nog belangstelling hebben. Het maakt niet uit 

wie de zorgaanbieder vertegenwoordigt tijdens de overleggen, mits het maar 1 persoon per 

organisatie is. Mogelijk is er bij de Strategische Overlegtafel een andere vertegenwoordiger aanwezig 

dan bij de reguliere Fysieke Overlegtafel.  

De Gemeente roept zorgaanbieders op om onderwerpen, vanuit of buiten de projecten om, in te 

dienen voor op de agenda van de Fysieke Overlegtafel. Indien er geen agendapunten zijn, vervalt de 

FO. 

De presentatie met het voorstel is te vinden op de website van het NSDMH, www.nsdmh.nl bij Wmo, 

agenda.  

5. Rondvraag 

Rob Baljon wil weten wat er over is van het Wmo budget 2015. Pascal Anker antwoordt dat de 

gemeenten nog bezig zijn met de jaarrekeningen. Er is geen centraal budget zoals bij Jeugd. De 

lokale gemeenten beslissen zelf wat er met een eventueel overschot gebeurt. Wellicht worden de 

tekorten op het domein Jeugd gedekt. De gemeenten zijn momenteel erg druk bezig met de 

prognoses voor de komende jaren. Er wordt gekeken naar hoe en wanneer er voorzien kan worden in 

de informatiebehoefte.  

Vandaag was Bart van Eijck voor de laatste keer aanwezig tijdens een Fysieke Overlegtafel. Bart van 

Eijck geeft aan dat hij leuk heeft samengewerkt met eenieder. Hij bedankt de zorgaanbieders voor hun 

inzet en wenst iedereen veel succes toe.  

6. Tarieven begeleiding 2017 (voor zorgaanbieders begeleiding) 

Naar aanleiding van verschillende vragen van zorgaanbieders en een ingezonden brief van Gemiva 

wil de Gemeente graag met de aanwezigen zorgaanbieders (begeleiding) van gedachten wisselen. 

Alvorens geeft Nicole Smit een presentatie over de tarieven begeleiding met daarin de uitgangspunten 

van 2014, de huidige situatie en twee vragen aan de aanbieders. De presentatie is te vinden op de 

website van het NSDMH, www.nsdmh.nl bij Wmo, agenda.  

Alle aanwezigen zien de noodzaak in om de tarieven van 2016 te bevriezen voor 2017.  

Nicole Smit deelt mee dat de transformatie op bepaalde punten, bijvoorbeeld regionale initiatieven, is 

achtergebleven. Indien het BOSD en de colleges akkoord geven op het bevriezen van de tarieven dan 

moet de transformatie gezamenlijk verder vormgegeven worden. Er moeten creatieve oplossingen 

bedacht worden. Ook geeft Nicole Smit, als antwoord op reacties van zorgaanbieders, aan dat het 

contract nooit een belemmering mag zijn voor de transformatie. 

Een aantal zorgaanbieders heeft op eigen initiatief meerdere projecten lopen. Het NSDMH heeft 

onvoldoende zicht op lokale projecten. Het zou ook handig zijn als de gemeenten onderling ook weten 

wat er in de andere gemeenten voor projecten lopen. NSDMH zal met de gemeenten kijken hoe we dit 

inzichtelijk krijgen.   

Voor 1 juni aanstaande maakt de Gemeente een besluit over wel/niet bevriezen. Wel wil de Gemeente 

een gefundeerd advies neer kunnen leggen. Ook ontvangt de Gemeente graag feedback van de 

zorgaanbieders als zij vinden dat de Gemeente iets (anders) moet doen om te transformeren.  

 

7.    Sluiting 

De volgende Fysieke Overlegtafel Wmo vindt plaats op woensdag 8 juni 2016 om 9.30 uur.   

De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur.  

http://www.nsdmh.nl/
http://www.nsdmh.nl/
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Actie Gemeente 

Nr Actie Streefdatum Actiehouder 

1.1 Terugkoppeling van hetgeen besproken is tijdens het 
overleg tussen gemeenten, zorgaanbieders en Stipter over 
het voorstel van Gemiva betreft declareren van de 
geleverde zorg.  

FO Wmo van 
8 juni 2016 

Ariëlla Verheul 

2.1 Wel/niet bevriezen tarieven begeleiding.  1 juni 2016 NSDMH 

2.2 Omschrijving van de gemeenten in Stipter indien mogelijk 
verduidelijken. 
 

Juni 2016 Contractmanager, 
Ed Bötticher.  

 

Presentielijst 

Organisatie Naam 

Activisie Ilse van der Schaaff 

ASVZ Annalise Zweegman 

Gemiva-SVG Ben Eijsink 

Ipse de Bruggen Maatwerk Jeannet Schouten 

Kwadraad René Verkuylen 

Kwintes Sophia Eriks / Berend Sobel 

Lelie Zorggroep Trudy van der Boom 

Sanare Zorg Wendy Hopmans 

Vierstroom/Fundis Rob Baljon 

Zorgpartners Midden-Holland Simon de Jong 

namens de gemeenten Pascal Anker, voorzitter, 

NSDMH 
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Bart van Eijck, NSDMH 

  

Hanneke van der Hoek, notulist, 

NSDMH 

  

Jannette Nieboer, wethouder 

Waddinxveen 

  

Lia Donkers, Transmuraal 

Netwerk Midden-Holland  

  

Maarten Bening, gemeente 

Gouda  

 


