
 
 

VERSLAG EN ACTIELIJST 6
e
 fysieke overlegtafel Jeugd (GGZ) van 29 oktober 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 (Jutters), Tanja van Hengel (Kindertherapie Midden-Holland, Psy-MH), Esther 

Reinhard (Curium LUMC), Jacques van Zoelen (Rivierduinen). 

Gemeente: 

Bart van Eijck (voorzitter), Ernstjan van Dam, Lida  Doornbusch, Lammert  Mulder, Anneke Ros, 

Michel Tettero, Hanneke  van der Hoek (verslag). 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Procesafspraak vaststelling verslagen 

De notulen van deze fysieke overlegtafel worden zo spoedig mogelijk als conceptverslag 

gepubliceerd op de website. De vergadering besluit dat de aanwezigen de notulen, ook de al 

gepubliceerde conceptverslagen van de voorgaande overlegtafels, bekijken en eventuele 

opmerkingen doorgeven via nsdmh@gouda.nl of meenemen naar de volgende vergadering. Tijdens 

de volgende overlegtafel stelt de vergadering het verslag vast.  

4. Tariefkorting, productie en proces van contracteren 

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering de bespreking van agendapunt 4, 5 en 6 samen 

te voegen tot 1 agendapunt. 

 

Voor de regio Midden-Holland is het niet mogelijk om voor 1 november 2014 tot contracteren te 

komen. Er zijn een aantal stappen genomen om een versnelling in het proces aan te kunnen brengen. 

Het team van de regionale inkooporganisatie is versterkt. Vanuit het ministerie heeft het NSDMH 

extra ondersteuning gekregen van het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD).  

 

In de stuurgroepvergadering van 21 oktober jl. is er gesproken over toegang en solidariteit. De 

toegang wordt versterkt en verbreed. Er is 3,15 miljoen ruimte uit het macrobudget voor inzet van de 

RTA-partners in de toegang. Ook wordt de solidariteit beter geregeld. De gemeenten gaan de 

financiële risico’s minimaal 50% met elkaar delen. Dit betekent onder andere dat er regionale 

afspraken gemaakt worden over de toegang, informatie en budgetbeheersing. Gevolg is dat er een 

dempend effect ontstaat voor de Gemeente in verband met zware zorg. 

 

De regio Midden-Holland heeft een vanuit het Rijk opgesteld budget van 54 miljoen. Er is 10,6 

miljoen beschikbaar voor Jeugd GGZ.  

 

 

 

 



De Gemeente presenteert de volgende tariefkorting:  

 

Financieel kader: 

Vrijgevestigden: 88% van Nza tarief voor S-GGZ 

Instellingen: 94% van Nza tarief voor S-GGZ 

Basis generalistische GGZ 100% van het Nza tarief 

 

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. Op basis van de uitvraag die gedaan is, 

plant de Gemeente vandaag individuele gesprekken in die op zeer korte termijn plaatsvinden tussen 

de Gemeente en de zorgaanbieders die deelnemen aan de fysieke overlegtafels. Het traject van 

contracteren verloopt via de NSDMH vanuit gastheergemeente Gouda. De gemeente Gouda is door 

de overige regiogemeenten gemandateerd om over te gaan tot ondertekening van de contracten. De 

Gemeente hoopt tijdens het volgende tafeloverleg tot een voorstel te komen om te contracteren. 

Indien nodig vindt er na het volgende tafeloverleg nog een tweede ronde individuele gesprekken 

plaats. 

 

Tijdens de individuele gesprekken gaat de Gemeente met de zorgaanbieders bespreken wat men 

precies met de uitvoeringskosten gaat doen. 

 

Het macrobudget is gebaseerd op 2014. Wanneer de macro’s geïndexeerd zijn, kan de Gemeente een 
schema aanleveren voor 2015. Wanneer de indexering bij ons ook bekend is, informeert de 

Gemeente de zorgaanbieders. 

 

Vraag: zijn de tarieven opgevraagd bij VGZ? Antwoord: nee want de Gemeente heeft niet van elke 

zorgaanbieder toestemming gekregen om dat te doen.  

 

Er zijn maar in heel weinig plaatsen contracten voor de GGZ. Indien de zorgaanbieders een beter 

voorstel hebben, dan wil de Gemeente deze heel graag horen tijdens de individuele gesprekken. 

 

De Gemeente en de aanwezige zorgaanbieders willen samen proberen een slag te maken. Hoe dit 

heb beste kan, wordt verder uitgediept tijdens de individuele gesprekken. De uitkomsten bespreekt 

de vergadering tijdens de volgende overlegtafel. 

 

De Gemeente ziet graag een verschuiving naar de voorkant om de Sociale Teams te versterken. Dit 

houdt in een daling bij de maatwerkvoorzieningen en een toename bij de standaardvoorzieningen. 

Met als doel het volume richting de relatief kostbare maatwerkvoorzieningen te laten dalen. 

 

Er worden volumeafspraken gemaakt met de grotere aanbieders. Op dit moment ligt de grens naar 

grote aanbieders op een omzet van 3 ton of hoger. Dit kan indien nodig worden bijgesteld, indien dit 

plaatsvindt worden de deelnemers hierover geïnformeerd door het NSDMH. 

 

De Gemeente wil dat de contracten voor het weekend beschikbaar zijn zodat de Gemeente deze 

volgende week met de zorgaanbieders kan bespreken. De Gemeente plaatst een aangepaste versie 

op de website en stuurt een notificatiemail aan de zorgaanbieders die aanwezig zijn bij deze fysieke 

overlegtafel. 

 

5.  Rondvraag  

De voorzitter deelt mede dat er één regionale Back Office ingericht wordt voor de financiële stroom. 

Voor 1 januari 2015 moet deze Back Office ontwikkeld zijn. De zorgcontinuïteit moet gewaarborgd 

worden en de geldstroom moet op gang komen. Er wordt gewerkt met bevoorschotting, op basis van 



een goede uitvraag. Per tak worden er verschillende afspraken gemaakt. Het NSDMH neemt deze 

Back Office op in de organisatie. 

6. Sluiting 

De volgende overlegtafel GGZ wordt gehouden op donderdag 6 november 2014 om 09.30 uur in 

‘Bibliotheek Gouda’ te Gouda. 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering. 

 

 

Actie Gemeente 

Nr Actie 

4-1 In laten plannen van individuele gesprekken tussen de Gemeente en de zorgaanbieders. 

4-2 Wanneer de macro’s geïndexeerd zijn, schema aanleveren voor 2015. Zorgaanbieders 
informeren wanneer indexering bekend is.  

4-3 Volumeafspraken maken met grote aanbieders.  

4-4 Contracten moeten voor weekend beschikbaar zijn. Aangepaste versie op website plaatsen 

en notificatiemail sturen aan zorgaanbieders FO. 

 

Actie zorgaanbieder 

Nr Actie 

3 Opmerkingen verslag mailen naar nsdmh@gouda.nl. 

 

 

 


