
   

 

 

 

 

 

 

 

Vergadering 

 Verslag  
besluitenlijst 

                          concept 
     

     

vergadering  van 11 april 2017, om 13:00 uur, 

locatie: Huis van de Stad, Gouda 

  
 

     

aanwezig  Tjalling Vonk (Leger des Heils) 

Pieter Beens (Eleos) 

Margo Hondebrink (Kwintes) 

Irma Lodewijks (Sozorg) 

Berend Sobel (Kwintes) 

 

Lida Doornbusch (NSDMH) 

Judith Willemen (gemeente Gouda) 

 

    

afwezig  Mary van Termeij (Kwintes) 

Janny van Zijtveld (Eleos) 

 

    

notulist  Danielle Jungbacker (NSDMH)   

     

 
 

 

1. Welkom en Opening 

Mevrouw Doornbusch opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder dhr. 

Berend Sobel, gebiedscontroller van Kwintes. Hij is aanwezig om de financiele kant te belichten van 

de inkoop 2018. 

2. Verslag Fysieke Overlegtafel dd. 7 maart jl. 

Pagina 1, punt 1, opening; Leger des Heils geeft aan in Stipter te hebben gefactureerd. Kwintes is 

overgegaan op Vecozo, zij maken een inhaalslag, verwachten in mei 2017 bij te zijn. 

Pagina 1, verslag 13 december 2016, model 3 en 4; moet zijn: bouwstenen Beschut en Beschermd 

Wonen. 

Pagina 2, punt 3, denkrichting Gouda; Gemeente denkt aan straffen en belonen…. Moet zijn; 
Gemeente vindt dat de uitstroom op gang moet blijven. De aanbieders hebben  twijfels over de 

methodiek van straffen en belonen.  
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Pagina 3, punt 4, innovatiefonds; De gemeente adviseert positief over aanstelling tijdelijke 

projectleider Gewoon Thuis. 

. 

3. Stand van zaken facturatie 

 Kwintes geeft aan in mei 2017 bij te gaan komen. Januari 2017 zou al gedeclareerd zijn. Alle 

 cliënten krijgen een nieuw beschikkingsnummer, afhankelijk van de verwerking van het 

 berichtenverkeer. De gemeente wijst op de afspraak dat er elke 4 weken gedeclareerd moet 

 worden. 

4. Inkoop 2018 

Hoe tot 1 tarief Beschermd wonen komen? 

Er wordt geen uitvraag Beschermd Wonen gedaan, omdat dit appels met peren vergelijken is. Er is 

een onderzoeksbureau wat onderzoek doet naar het proces reële kostprijzen van 

verblijfsvoorzieningen. Het gaat om een steeds meer complexere doelgroep. Wat betekent dit voor 

de arbeidsinzet? Aanbieders willen ook de tijd om een eigen  kostprijsberekening voor de eigen 

organisatie te op te stellen. Planning; half mei is berekening van de gemeente gereed. . Dit punt 

wordt voor het FO van 6 juni geagendeerd.  

Welke maatregelen om de afbouw en uitstroom te versnellen? 

Afbouw moet zorgvuldig plaatsvinden. Zowel de groep moet goed in beeld zijn, de toekomst 

perspectieven moeten worden bekeken en de vraag is hoe andere gemeenten in de regio naar deze 

woonopgave kijken. Een onderzoeksbureau zal, alle partijen benaderen, knelpunten aangeven en 

maatregelen uitstroom afbouw aangeven. In september 2017 is het rapport gereed voor 

besluitvorming en worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Aande hand van de 

uitkomsten van het onderzoek zal de gemeente met de aanbieders nadere afspraken maken over 

afbouw van intramurale capaciteit. 

Hoe omgaan met NHC/NIC? 

Wanneer ZZP losgelaten worden, vervalt de koppeling met het NHC/NIC. Wat wordt hiervan 

meegenomen in het tarief? Het gaat om de beweging naar kleinschaligheid, het scheiden wonen en 

zorg stimuleren. Het NHC/NIC wordt niet een op een toegekend. Gemeente ziet liever dat dit 

bedrag  eerlijker over over meerdere aanbieders verdeeld  wordt en dat de beweging naar beschut 

wonen wordt gemaakt met financiering uit NHC middelen. 

Ggemeenschappelijke woonruimten? Welke kosten vallen daar nu onder? Naast de 

wooncomponent is er individuele begeleiding en kosten voor brandweerpreventie, risico 

inventarisatie etc. Het gemeenschappelijke moet voor de cliënt een toegevoegde waarde hebben 

om daar geplaatst te worden.  

Het hangt af van de inkomenssituatie van de jongeren of zij beschut kunnen gaan wonen. Hoe kan 

het scheiden van wonen en zorg gestimuleerd worden? Er moet zowel op het woonbelang als 

cliëntbelang ingezoomd worden. Aanbieders leveren voorbeelden aan. 
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Kunnen   we nog een slag maken in het  cliëntprofiel  van de  bouwsteen voor beschut wonen en 

hoe de bekostiging eruit kan komen te zien? Er wordt een werksessie belegd op dinsdag 2 mei 

15.00 uur om component 2 beschut wonen nader uit te werken. 

5. Stand van zaken innovatiefonds 2017 en voortgang Gewoon Thuis 

De deadline voor het innovatiefonds is 1 mei 2017. Het Leger des Heils denkt aan het geven van 

een kwaliteitsimpuls door het inzetten van een gezamenlijke gedragswetenschapper tbv training, 

digitalisering via beeldbellen/screenmessenger en e-health . Dit proces moet  stapsgewijs uitgerold 

worden. Er wordt gestart  met een nulmeting. Het projectplan voor de projectleider Gewoon Thuis 

is al opgesteld en de werving is al bezig. Voor 24 april volgt het voorstel. 

6. Stand van zaken naar woonopgave opvang, beschermd wonen en tijdelijk verblijf 

 Is reeds besproken bij agendapunt 4 

7. Rondvraag 

Dhr. Sobel geeft aan dat wanneer er bij de berekening van de tarieven input nodig is, hij zich 

aanbevolen houdt. 

 

  

Actie gemeente 

1 (7 maart 
2017) 

Lege plekken BW; bespreken in contractmanagement gesprekken; 
loopt 

2 FO BW; agendapunt; tarieven BW 

Actie aanbieder 

3 (7 maart 
2017) 

Eleos; Inkoop 2018; aanbieder maken lijst eigen locaties op 
woonprofiel. 

4 Scheiden wonen en zorg stimuleren; aanbieders leveren 

voorbeelden aan. 

  

4 Voor  1 mei 2017  Voorstel innovatiefonds inleveren 

 

  

 


