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VERSLAG Fysieke Overlegtafel Jeugd 6 juli 2016 
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’. 
Actie – en presentielijst: zie onderin dit verslag. 

1.   Welkom en mededelingen 

Voorzitter Pascal Anker opent de vergadering om 09.00 uur en heet de aanwezigen van harte 

welkom.  

2.   Verslag d.d. 13 april 2016  
Verslag 
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Acties 
Naar aanleiding van de actielijst deelt de Gemeente het volgende mee: 

- De zorgmarkt vindt plaats op 26 september 2016. Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland 
organiseert de zorgmarkt.  

- Het voorstel voor de zorgbemiddelingstafel / Consultatie en Adviesteam (C&AT) is 
gepubliceerd. Zorgbemiddelaar Xaverie Coppens werkt aan de inrichting van het team.  

 
3.   Terugkoppeling vanuit netwerkcommissie transformatie (mondeling)  
Ben Eijsink (Gemiva) neemt deel aan de netwerkcommissie Midden-Holland. Aan deze Fysieke 
Overlegtafel geeft Ben een terugkoppeling vanuit de netwerkcommissie. De netwerkcommissie 
transformatie is een platform waar de transformatieplannen gezamenlijk bekeken kunnen worden. Een 
aantal plannen moet nog uitgewerkt worden en de trekkers (vanuit de gemeenten) van deze plannen 
moet de commissie nog benoemen. 
Op 26 september 2016 vindt er een grote bijeenkomst plaats voor zorgaanbieders en gemeenten. 
Tijdens deze bijeenkomt presenteert men de plannen.   

4.   Zorgcoördinatie (zie bijlagen)  
Zie bijlagen op de website van het NSDMH, bij Jeugd: agenda. Bijlage 2 bevat de tekst die de 
Gemeente opneemt in de bijlagen van de contracten Toegang en in de bijlagen van de 
Basisovereenkomst Jeugdhulp.  
Ben Eijsink wil weten waar de op- en afschaling van de zorg ligt. Marco van der Zwam antwoordt dat 
hij dit nakijkt maar dat dit losstaat van het voorstel.  
 
5.   Inkoopkader (zie bijlage, presentatie Gerard Bos)  
Zie de website van het NSDMH voor het inkoopkader Jeugdhulp 2017. Vragen komen aan de orde in 
de werkgroepen.  

De vergadering begrijpt en onderschrijft het inkoopkader. Het vaststellen van het kader vindt de 
vergadering echter een taak van de gemeente.   

6.   Cijfers regionale Jeugdzorg uitgaven 2015 (presentatie Ernstjan van Dam)  
De presentaties staan op de website van het NSDMH, bij Jeugd: agenda. 

7.   Rondvraag  
Thea Roelofs (Stek Jeugdhulp) kaart het verminderen van lastendruk aan. Wethouder André Muller 
geeft aan dat dit punt op de agenda van het BOSD staat.  
Jac Bentvelsen (Stek Jeugdhulp) vraagt wat de stand van zaken van de eindafrekeningen is. De 
Gemeente antwoordt dat uiterlijk 1 november 2016 alles verwerkt is. Facturatie 2016 heeft prioriteit.  
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8.   Sluiting  
Woensdag 21 september 2016 vindt de volgende Fysieke Overlegtafel Jeugd, onder voorbehoud, 
plaats.  
 
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

Presentielijst  

Organisatie Naam 

Ad Astra begeleding  mw. Veen 

ASVZ dhr. Van den Brink 

Curium LUMC Meenderink 

De Buitenwereld dhr. Heijst 

Gemiva-SVG  dhr. Eijsink 

Groei door Ervaring mw. Snijder 

Horizon mw. Wiegeraad 

Lelie Zorggroep mw. Van der Boom 

Psy-MH  dhr. Van Wijk  

Rivierduinen dhr. Van Zoelen 

Stek Jeugdhulp  mw. Roelofs / dhr. Bentvelsen 

Stichting Kwintes  mw. Van Termeij 

Vakgroep GGZ S. Scheele 
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Vereniging van zorgboeren dhr. Van der Hoog  

namens de gemeenten Pascal Anker, voorzitter,       

NSDMH 

  

André Muller, wethouder 

gemeente Zuidplas 

  

Eric Roels, NSDMH 

  

Ernstjan van Dam, NSDMH 

  

Gerard Bos, NSDMH 

  

Hanneke van der Hoek, notulist, 

NSDMH 

  

Liesbeth Zaat, NSDMH 

  

Marco van der Zwam, gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk 

 


