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VERSLAG 3
e
 Fysieke Overlegtafel Wmo 8 juni 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. 
 
Mededelingen 
Het Leger des Heils heeft aangegeven niet meer deel te willen nemen aan de Fysieke Overlegtafel 
Wmo. Via de Digitale Tafel blijven zij op de hoogte van belangrijke zaken.  
 
Volgende week donderdag 16 juni vindt er in Bodegraven een gesprek plaats over vraagstukken, 
knelpunten en oplossingsrichtingen omtrent de zorg en ondersteuning aan jongeren 18 min naar 18 
plus. De Gemeente heeft hier eerder al een uitnodiging voor verstuurd. Zorgaanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van de Gemeente kunnen zich nog aanmelden bij Ariëlle 
Verheul (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) of Michael van der Meulen (gemeente Krimpenerwaard). 

 
2.    Verslag en actielijst FO Wmo 20 april 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’.  
Zie agendapunt 5. 
Actie 2.1, ‘Wel/niet bevriezen tarieven begeleiding.’ Zie agendapunt 4. 
Actie 2.2, ‘Omschrijving van de gemeenten in Stipter indien mogelijk verduidelijken.’ Er is gevraagd of 
de indicatiestellers van de gemeenten de omschrijving in Stipter vollediger in willen vullen zodat 
aanbieders weten waar zij op bieden. Het NSDMH heeft contact opgenomen met de betreffende 
gemeenten met het verzoek gehoor te geven aan de opmerking van de aanbieder.   
 
3.    Terugkoppeling uit de netwerkcommissie over de transformatie Midden-Holland  
Simon de Jong (Zorgpartners Midden-Holland) neemt deel aan de netwerkcommissie Midden-Holland. 
Aan de hand van het verslag (deze publiceert het NSDMH op haar website) van de laatste 
bijeenkomst van de commissie geeft Simon de Jong een terugkoppeling aan de Fysieke Overlegtafel.  
Er zijn veel plannen van aanpak opgesteld. Tijdens de netwerkcommissie koppelt men terug wat er 
speelt in de verschillende transformatieprojecten. De commissie heeft onder andere gesproken over 
‘Learning Community’, ‘Onderwijszorgarrangementen’ en Respijtzorg. Er is een dringende behoefte 
aan helderheid rondom respijtzorg. Ook is gesproken over ‘Bekostiging’ waar een aparte werkgroep 
voor georganiseerd is en waar een bijeenkomst over heeft plaatsgevonden. Vanuit de 
netwerkcommissie is in die werkgroep het idee van een  ‘Vouchersysteem’ ingebracht (bekostiging 
met de cliënt als middelpunt).   
 
Pascal Anker (NSDMH) stelt voor om de terugkoppeling vanuit de netwerkcommissie in het vervolg 
regelmatig terug te laten komen tijdens de Fysieke Overlegtafel Wmo. Op deze manier blijft ieder op 
de hoogte van de laatste stand van zaken. 

4.    Besluitvorming over bevriezen tarieven begeleiding Wmo  
Zie memo bij agenda op de website van het NSDMH. Nicole Smit (NSDMH) licht de memo toe. Het 
BOSD en de colleges zijn akkoord met het voorstel om de tarieven van 2016 te bevriezen voor het 
jaar 2017. Het betreft alle bouwstenen, exclusief de bouwstenen ‘vervoer’ en ‘kortdurend verblijf’. Als 
tegenprestatie willen de colleges wel graag dat de zorgaanbieders, na uitvraag van het NSDMH, een 
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visiedocument inleveren. Dit in verband met de realisatie van de transformatie. Zorgaanbieders mogen 
samenwerken aan het visiedocument. Het is de bedoeling dat het visiedocument aanknopingspunten 
biedt voor het gesprek over de inhoudelijke en financiële transformatie.  
Er volgt een vooraankondiging van de uitvraag tijdens de Fysieke Overlegtafel van 24 augustus 2016. 
De uitvraag zelf vindt plaats in september 2016. 
 
Het tarief van ‘vervoer’ is contractueel al voor meerdere jaren vastgesteld en blijft dus ongewijzigd. Er 
is voor kortdurend verblijf voor 2017 nog geen tarief afgesproken. Hier komt het projectteam 
respijtzorg nog op terug.  
 
De vergadering concludeert dat er in de uitvraag gekeken moet worden naar hoe men de verbinding 
kan leggen met de andere domeinen met als doel het reduceren van het aantal uren. Aanbieders 
voorzien weinig tot geen rek meer in (uur)tarieven. Verder moet dubbelwerk (met 
innovatie/transformatieplannen) worden voorkomen. Gezamenlijk werken de verschillende partijen de 
bestaande plannen verder uit.  
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel om de tarieven begeleiding Wmo voor het jaar 
2017 te bevriezen.  

 
5.    Disharmonisch factureren  
Zie memo ‘verzoek fluctueren zorgdeclaraties’ bij agenda op de website van het NSDMH. Ariëlla 
Verheul licht de memo toe. Gemeenten onderschrijven weliswaar de uitgangspunten die door Gemiva 
naar voren zijn gebracht (maatwerk leveren vereist flexibiliteit) maar hebben geen overeenstemming 
kunnen bereiken over het voorstel betreft het declareren van de geleverde zorg. Iedere gemeente 
heeft de backoffice op een eigen manier ingericht. Dat maakt het onmogelijk tot een uniforme/ 
generieke afspraak hieromtrent te komen.  
Zorgaanbieders geven aan dat zij erg blij zouden zijn met 1 BackOffice-systeem.   
Het NSDMH adviseert zorgaanbieders om contact op te nemen met de contactpersonen bij de 
afzonderlijke gemeenten om de mogelijkheden voor het toestaan van piekbelasting/disharmonisch 
factureren te bespreken en te implementeren. Zorgaanbieders stellen voor om gezamenlijke 
overleggen te laten organiseren. Het NSDMH neemt dit signaal mee naar het gebruikersoverleg.  

6.    Rondvraag 

Teuni van Wijngaarden (De Zellingen) vraagt wat het vervolg is van de bijeenkomsten Hulp bij het 

Huishouden. De Gemeente antwoordt dat er geen apart, structureel HbH overleg is. HBH maakt net 

als beleiding onderdeel uit van de Fysieke Overlegtafel Wmo. Indien er ontwikkelingen zijn rondom 

HbH, plaatst het NSDMH dit op de agenda van de Fysieke Overlegtafel Wmo.  Aanbieders kunnen 

ook zelf punten agenderen.  

7.    Sluiting 

De volgende Strategische Overlegtafel Wmo vindt plaats op woensdag 13 juli 2016. Pascal Anker 

roept zorgaanbieders en gemeenten op om zaken te agenderen die niet op de reguliere Fysieke 

Overlegtafel thuishoren. Bij gebrek aan agendapunten vervalt de Strategische Overlegtafel. De 

volgende (reguliere) Fysieke Overlegtafel vindt plaats op 24 augustus 2016.  

De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 10.45 uur.  

 

Acties 

Nr Actie Streefdatum Actiehouder 

3.1 Terugkoppeling uit de netwerkcommissie over de 
transformatie Midden-Holland. 

lopend zorgaanbieders 

3.2 Vooraankondiging en uitvraag aan zorgaanbieders mbt 
visiedocument.  

Aug. / Sept. 
2016 

NSDMH 

3.3 Uitzoeken of het mogelijk is om gesprekken te bundelen 
tussen zorgaanbieders en contactpersonen van de 
gemeenten om de mogelijkheden voor het toestaan van 

Aug. 2016 NSDMH  
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piekbelasting/disharmonisch factureren te bespreken en te 
implementeren. Dit punt keert niet terug aan FO maar in 
gebruikersoverleg.  

 

 

Presentielijst 

Organisatie Naam 

Activisie Ilse van der Schaaff 

ASVZ Leendert van den Brink 

De Zellingen Teuni van Wijngaarden 

Eleos Arie Kuperus 

Gemiva-SVG Gerard Gerding 

Kwadraad Rob Snoeren 

Kwintes Mary van Termeij 

Lelie Zorggroep Trudy van der Boom 

Parnassia Groep Rob van den Berg 

Sanare Zorg Wendy Hopmans 

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland Daan Iken 

Zorgboeren Zuid-Holland Corrie Boere 
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Zorgpartners Midden-Holland Simon de Jong 

namens de gemeenten Pascal Anker, voorzitter, 

NSDMH 

  

Ariëlla Verheul, gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk 

  

Hanneke van der Hoek, notulist, 

NSDMH 

  

Jannette Nieboer, wethouder 

Waddinxveen 

  

Nicole Smit, NSDMH 

 


