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VERSLAG 4
e
 Fysieke Overlegtafel Wmo 24 augustus 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. 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
2.    Verslag en actielijst FO Wmo 8 juni 2016 
Verslag  
Het verslag is zonder wijzigingen goedgekeurd.  
 
Actiepunten 
Actie 3.1, ‘Terugkoppeling uit de netwerkcommissie over de transformatie Midden-Holland’, dit punt 
komt standaard op de agenda van de FO Wmo en verdwijnt daarmee van de actielijst.  
Actie 3.2, ‘Vooraankondiging en uitvraag aan zorgaanbieders mbt visiedocument’, zie agendapunt 6. 
 
3.    Terugkoppeling uit de netwerkcommissie over de transformatie Midden-Holland  
Ben Eijsink (Gemiva) neemt deel aan de netwerkcommissie Midden-Holland. Aan deze Fysieke 
Overlegtafel geeft Ben een terugkoppeling vanuit de bijeenkomst van de commissie.  
Huisartsen hebben aangegeven meelezend lid te zijn van de netwerkcommissie transformatie. Op 
verzoek schuiven zij aan bij de vergaderingen om inbreng te leveren.  
Tijdens de laatste bijeenkomst van de commissie heeft de vergadering haar zorgen geuit over het 
afschaffen van de financiering van de wijkverpleging. Er is afgesproken dat gemeenten en 
zorgaanbieders gezamenlijk een brief sturen richting VWS met daarin hun zorgen omschreven. Lia 
Donkers (Netwerk Transformatie) neemt het initiatief tot het schrijven van een brief.  
 
4.    Terugkoppeling implementatie werkgroep 
Maarten Bening licht de memo (zie bijlage op de website van NSDMH, Wmo - agenda) van Ed 
Bötticher toe. De implementatiewerkgroep komt maandelijks bijeen.  
Zorgaanbieders mogen aansluiten bij het iWmo berichtenverkeer; een landelijke standaard. Indien dit 
gewenst is, kan dit via een bericht aan Maarten Bening of Ed Bötticher. Het streven is om de 
aansluiting binnen twee maanden te realiseren. Het iWmo berichtenverkeer sluit de gemeenten die 
werken met module 3 van Stipter aan op GGK. GGK is de plek waar de communicatie tussen de 
systemen samenkomt.  
 
5.    Contractmutaties  
De Gemeente doet een aantal voorstellen (zie bijlage website van het NSDMH, Wmo - agenda) voor 
het muteren van de contracten Begeleiding en Hulp bij het Huishouden en vraagt daarbij om feedback 
van de vergadering alvorens de verdere procedure ingaat.  

Punt 1, bijlage II, art. 5.3; een contractuele aanpassing. Voorstel “Gemeente Waddinxveen: de 
dienstverlener door herindicatie leverde…” na feedback vergadering vervangen door: “Gemeente 
Waddinxveen: de dienstverlener voor herindicatie leverde…” 
Punt 2, bijlage II, art. 5.5; een concretisering van de afspraken die eerder gemaakt zijn.  
Punt 3, bijlage II, art. 5.3 t/m 5.6; in de contracten staan nog de oude tarieven. Deze mutatie is een 
administratieve afwikkeling naar aanleiding van een eerder genomen besluit.  
Punt 4, bijlage II, art. 5.7; tarief KV blijft ongewijzigd.  
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Punt 5, bijlage II, art. 5.1; tijdigheid van aanleveren van facturen. Feedback op voorstel vanuit de 
vergadering: in sommige situaties is de zorgaanbieder niks te verwijten. De Gemeente voegt dit punt 
toe aan het voorstel.  
 
De Gemeente stuurt het voorstel voor de contractmutaties, met inbegrip van bovenstaande 
wijzigingen, door naar het BOSD.    
 
Een zorgaanbieder merkt op dat het vaak voorkomt dat Stipter verkeerde CAK-gegevens doorgeeft. 
De Gemeente antwoordt dat zij hierover in overleg is met Stipter.   

6.    Uitvraag transformatieplan bevriezen tarieven     

Tijdens de vorige Fysieke Overlegtafel Wmo heeft de Gemeente medegedeeld dat het BOSD en de 

colleges akkoord zijn met het voorstel om de tarieven van 2016 (alle bouwstenen excl. vervoer en 

kortdurend verblijf) te bevriezen voor het jaar 2017. Zoals ook eerder gemeld is, verwachten de 

colleges als tegenprestatie een visiedocument van de zorgaanbieders. Volgende maand ontvangen 

alle gecontracteerde zorgaanbieders per e-mail een duidelijke uitvraag. Het indienen van het 

document is niet verplicht en het heeft dus ook geen consequenties als er geen plan ingediend wordt. 

De Gemeente beoordeelt de documenten die zij ontvangt en zorgt voor een terugkoppeling richting 

aanbieders. 

7.    Toezicht in de Wmo 

Susanne de Wit (GGD Hollands Midden) geeft een presentatie over de procedure 

signaalgestuurdtoezicht (zie bijlage op de website van het NSDMH; Wmo - agenda). Vanuit de 

expertise van de GGD op de toezicht heeft de GGD het verzoek gekregen om de toezicht op de Wmo 

vorm te geven. De gemeenten uit de regio Midden-Holland hebben gekozen voor 

signaalgestuurdtoezicht. Na melding van een calamiteit, zet de toezichthouder de procedure in 

(calamiteitentoezicht). De procedure bestaat uit drie fases; melding calamiteit, start van een 

onderzoek vanuit de GGD of vanuit de zorgaanbieder zelf, afronding. De GGD heeft een toezichtsrol 

en werkt op basis van vertrouwen. Indien nodig komt de GGD op locatie.  

Naar aanleiding van een aantal vragen vanuit de vergadering geeft Susanne de volgende 

antwoorden/toelichtingen:  

Het is nog niet bekend of HbH ook onder dit toezicht komt de vallen. De contractbespreking loopt nog. 

De medewerkers van de GGD nemen contact op met de zorgaanbieders voor een kennismaking.  

De locatie waar een cliënt op dat moment zorg krijgt, is bepalend.  

De definitie van een calamiteit staat omschreven in de bijlage. Sparren, via beleid, met de 

toezichthouder mag altijd. De toezichthouder maakt altijd de afweging of de calamiteit onder de juiste 

definitie valt en of er een formele melding volgt.  

8.    Rondvraag 

Ariëlla Verheul (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) stopt met haar opdracht voor de gemeente omdat 

zij een nieuwe uitdaging aangaat bij een andere werkgever. Ariëlla is vandaag voor het laatst 

aanwezig aan de Fysieke Overlegtafel. Nader bericht over vervanging van Ariëlla in de diverse 

werkgroepen volgt. 

Ook Trudy van der Boom (Lelie Zorggroep) is voor het laatst aanwezig aan de Fysieke Overlegtafel 

Wmo. Leontien Overbeeke en Emilia van de Voorde volgen Trudy op en zullen afwisselend aanwezig 

zijn bij de FO’s. 

Pascal Anker stelt voor om de Strategische Overlegtafel van 28 september aanstaande te annuleren 

omdat er op maandag 26 september een brede conferentie plaatsvindt. Een uitnodiging voor de 

conferentie volgt vanuit het Netwerk Transformatie.  

9.    Sluiting 

De volgende Fysieke Overlegtafel Wmo vindt plaats op woensdag 26 oktober 2016 om 9.30 uur. 
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De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 10.30 uur.  

 

Acties 

Nr Actie Streefdatum Actiehouder 

4.1 Stavaza iWmo  4
e
 kwartaal 

‘16 
Gemeente 

4.2 Contractmutaties richting BOSD. Sept. ‘16 NSDMH / Niek 
Verberkmoes 

4.3 Uitvraag visiedocument n.a.v. ‘voorwaarde’ bevriezen 
tarieven.  

Sept. ‘16 NSDMH 

 

 

Presentielijst 

Organisatie Naam 

Activisie Ilse van der Schaaff 

De Zellingen Teuni van Wijngaarden 

Eleos Arie Kuperus 

Gemiva-SVG Ben Eijsink 

GGD H-M Susanne de Wit 

Juuls ’t Lichtpunt Vorstman Peter Grol 

Kwintes Mary van Termeij 

Lelie Zorggroep Trudy van der Boom 

Parnassia Groep Diana van Weersch 

Vierstroom / Fundis Rob Baljon 
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Zorgboeren Zuid-Holland Corrie Boere 

namens de gemeenten Pascal Anker, voorzitter, 

NSDMH 

  

Ariëlla Verheul, gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk 

  

Hanneke van der Hoek, notulist, 

NSDMH 

  

Maarten Bening, gemeente 

Gouda 

  

Niek Verberkmoes, NSDMH 

 


