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VERSLAG 6e Fysieke Overlegtafel Wmo 7 december 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. 
 
2.    Verslag en actielijst FO Wmo 26 oktober 2016 
Verslag  
Ilse van der Schaaff (Activisie) mist haar opmerkingen in het verslag. Pascal Anker vraagt haar deze 
schriftelijke in te dienen zodat deze alsnog toegevoegd kunnen worden. 
Met inbegrip van deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd.  

Actiepunten 
Actie 5.2, ‘contractmutaties richting colleges’. De contractmutaties zijn naar de colleges gegaan. De 
colleges hebben kennis genomen van het feit dat er met betrekking tot het laatste punt geen 
unanimiteit was aan de Fysieke Overlegtafel. Desondanks zijn de mutaties toch vastgesteld. Omdat 
het een aanpassing van de deelovereenkomsten betreft, hoeven de Gemeente en aanbieders de 
contracten niet opnieuw te ondertekenen. De nieuwste versie van de deelovereenkomst 
(inkijkexemplaar) staat op de website van het NSDMH onder Wmo: actueel.  
 
3.    Transformatieplannen 
Als tegenprestatie / vrijblijvende randvoorwaarde op het bevriezen van de tarieven van 2016 naar 
2017, hebben BOSD en colleges de zorgaanbieders gevraagd voor 18 november 2016 een 
visiedocument / transformatieplan in te dienen. De Gemeente heeft ongeveer 30 plannen mogen 
ontvangen. Er zitten goede plannen tussen. Elke zorgaanbieder krijgt persoonlijk een terugkoppeling 
op het plan. Met een aantal zorgaanbieders gaat de Gemeente in gesprek omdat de Gemeente de 
plannen (6 stuks) die deze aanbieders in hebben gediend verder uit wilt werken. Tevens zijn er 
plannen ingediend waar Gemeente en aanbieders wellicht in pilotvorm mee verder kunnen.  Verder 
heeft een aantal zorgaanbieders plannen aangeleverd die input leveren voor de aanbesteding van 
2018 (Hulp bij het Huishouden, Begeleiding en Jeugd). Ook met deze aanbieders wil de Gemeente in 
gesprek gaan.  

4.    Terugkoppeling Indexering HBH 
De Gemeente heeft besloten tegemoet te komen aan het voorstel om af te wijken van de contractuele 
indexatie, vanwege de uitkomsten van de cao-onderhandeling. Er is berekend wat de uitkomst van de 
cao-onderhandeling effectief betekent. Wat volgt is een tegemoetkoming in de  niet structurele 
verhoging en een tegemoetkoming in de structurele verhoging; dit leidt tot een eenmalige afwijkende 
indexatie, ten voordele van de zorgaanbieders. Het percentage wat hier effectief uitkomt, moet de 
komende 2, 3 weken nog langs het BOSD en de colleges. Dit jaar nog volgt er een definitieve 
uitspraak over de indexatie. De aanwezige zorgaanbieders willen graag, onder voorbehoud, weten 
wat het percentage is. Dit helpt hen met de berekening en bij het besluit om het contract wel of niet te 
verlengen.  
 
5.    Terugkoppeling KTO Begeleiding 
In samenwerking met Zorgpartners en Kwintes heeft de Gemeente een nieuw KTO samengesteld. De 
Gemeente heeft genoeg input meegekregen en staat nog achter het idee om een KTO uit te voeren. 
De Gemeente betrekt de zorgaanbieders bij het proces rondom het verzenden/uitvoeren van de 
KTO’s. Dit zal waarschijnlijk in januari van 2017 plaatsvinden.    

6.    Rondvraag 

- Welke administratieve lasten zitten er vast aan het feit dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vanaf 
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januari 2017 ook uit Stipter gaat? Antwoord: met het systeem dat de gemeente Bo-Re gaat gebruiken 

worden de gegevens niet automatisch aangeleverd bij het CAK. Zorgaanbieders moeten deze 

gegevens zelf aanleveren. De gemeenten streven naar eenduidigheid maar dit is op dit gebied helaas 

niet gelukt.  

- Zijn de Sociale Teams, waar ook medewerkers via zorgaanbieders  werkzaam zijn, wel transparant? 

Antwoord: de medewerkers in de Sociale Teams staan echt onder de gemeenten. In de dagelijkse 

werkzaamheden is niet terug te zien dat de teams niet transparant zouden zijn.   

7.    Sluiting 

De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 10.30 uur.  

 

Acties 

Nr Actie Streefdatum Actiehouder 

5.1 Bespreken transformatieagenda.   2017 Gemeente / 
zorgaanbieders 

5.5 FO informeren over uitslag onderzoek Berenschot. Feb. ‘17 NSDMH 

6.1 Gesprekken/terugkoppeling zorgaanbieders nav 
ingediende transformatieplannen. 

1e kwartaal 
‘17 

NSDMH/gemeenten 

6.2 Definitieve uitspraak indexatie HbH. Dec. ‘16 NSDMH 

6.3 Uitvoering KTO. Jan. ‘17 Gemeente / Serge 
de Vlieg 

 

Presentielijst 

Organisatie Naam 

Activisie Ilse van der Schaaff 

ASVZ Claudia Karels 

De Zellingen Teuni van Wijngaarden 

Eleos Arie Kuperus 

Gemiva-SVG Ben Eijsink 

Ipse de Bruggen Maatwerk Diny van Pinxteren 

Kwintes Margo Hondebrink 
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Lelie Zorggroep E. vd Voorde 

Parnassia Groep Diana van Weersch 

Vierstroom / Fundis Rob Baljon 

Zorgpartners Midden-Holland Simon de Jong 

namens de gemeenten Pascal Anker, voorzitter, 

NSDMH 

  

Fatima el Amrani, gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk 

  

Hanneke van der Hoek, notulist, 

NSDMH 

  

Jannette Nieboer, wethouder 

Waddinxveen 

  

Niek Verberkmoes, NSDMH 

 


