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VERSLAG Fysieke Overlegtafel Jeugd 26 oktober 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 12.30 uur en heet de aanwezigen van harte 

welkom.  

Martin Ket, coördinator Inkoop, stelt zich aan de vergadering voor.  

2.   Verslag d.d. 6 juli 2016  

Verslag 

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld. 

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. Vanuit de werkgroep 

bekostiging is er een presentatie gegeven. Daar is lang over doorgepraat omdat er nog verschillende 

vragen leven: hoe gaat het verder na de grote wijzigingen in de inkoopmodellen en wat is de rol van 

het veld in dit proces?  

Er is verwarring over de rol en taak van (en het verschil tussen) de verschillende vergaderingen; de 

netwerkcommissie, de Fysieke- en Strategische Overlegtafel. Ondanks dat het netwerk transformatie 

is ingericht om te spreken over de transformatie, is men nog zoekende over wat waar te bespreken.  

4.   Contractmutaties Jeugd (zie bijlage) 

De Gemeente doet een aantal voorstellen (zie bijlage website van het NSDMH, Jeugd - agenda) voor 

het muteren van de contracten en vraagt daarbij, alvorens de verdere procedure ingaat, feedback van 

de zorgaanbieders via de Fysieke - en de Digitale Tafel.  

Opmerkingen: 

- Onafhankelijke partij & toestemming cliënten nog verwerken; 

- Jeugdmatch; zorgvuldiger in contract. Na FO verder bespreken (actie: Marco vd Zwam). 

De Gemeente stuurt de bijlage met de aanpassingen naar de zorgaanbieders.  

5.   Rondvraag  
De samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf gemeenten is geldig tot en met 2017. In de 
overeenkomst is opgenomen dat er een evaluatie/onderzoek plaats zal vinden. Dit onderzoek loopt nu 
en het onderzoeksbureau rondt dit onderzoek in december af. Voor het einde van het eerste kwartaal 
van 2017 vindt er besluitvorming plaats over of en hoe de samenwerking verdergaat na 2017. Een 
(willekeurige) selectie van de gecontracteerde zorgaanbieders heeft een uitnodiging gehad om mee te 
werken aan het onderzoek. De Gemeente informeert de Fysieke Overlegtafel over de uitslag van het 
onderzoek.  

Ronde 3 van de inkoop betreft een Europese aanbesteding. Deze aanbesteding verloopt vanwege de 

omvang van het bedrag en de aard van de dienst volgens wet- en regelgeving via Tendernet. Thea 
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Roelofs (Stek) praat graag bestuurlijk verder over dit proces en geeft daarbij aan dat we door slim 

samen te werken gezamenlijk verder komen.    

6.   Sluiting  

De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

Presentielijst  

Organisatie Naam 

Ad Astra begeleiding  mw. Veen 

ASVZ mw. Karels  

Gemiva-SVG  dhr. Eijsink 

Horizon mw. Schotel  

Lelie Zorggroep mw. Overbeeke 

Psy-MH dhr. Van Wijk 

Rivierduinen dhr. Van Zoelen 

Stek Jeugdhulp  mw. Roelofs  

Stichting Kwintes mw. Cornelisse 

Vakgroep GGZ mw. Goedhart (Een stap voor) 

namens de gemeenten Pascal Anker, voorzitter,       

NSDMH 

  

André Muller, wethouder 

gemeente Zuidplas 

  

Hanneke van der Hoek, notulist, 

NSDMH 
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Marco van der Zwam, gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk 

  

Martin Ket, NSDMH 

 


