
 

 

 
 

(Concept) Verslag 
 
Fysieke Overlegtafel Jeugd 

 

 
   
     

     

Datum 
 
Tijd                     

 02 juni 2021 
 

14.30 – 16.30 uur 

 
 

 
 

Locatie  ZOOM: verdere info volgt later per mail.    

  
 

  

Aan  Deelnemers Fysieke Overlegtafel Jeugd 
 

 

     

 
1. Welkom en mededelingen 

 
Thelma van Petersen opent de vergadering om 14.30 uur.  
 
Thelma begint met de mededeling dat er vanuit verschillende aanbieders signalen zijn 
gekomen op de budgetplafonds. Deze aanbieders zullen een reactie ontvangen vanuit de 
RDS en daar waar nodig zal een afspraak worden ingepland. Thelma benadrukt dat het 
belangrijk is dat het gesprek tussen de Regio en zorgaanbieders gevoerd blijft worden. 

 
Aanbieders bevestigen de urgentie van het ‘in gesprek’ blijven. Daarnaast wordt ook 
aangegeven dat het voor een zelfstandige (zzp’er) moeilijker is om te bewegen.  

 
Een van de zorgaanbieders geeft aan dat sommige aanbieders een budgetplafond hebben 
gekregen van 50% van de omzet van het voorgaande jaar. Hans Ruiter geeft aan dat dit 
zeker niet de bedoeling is, het kan zijn dat het minder is dan de omzet van voorgaande 
jaren, maar dit mag niet de helft van de omzet zijn. Het verzoek is om aan deze aanbieders 
te vragen contact op te nemen met hun contractmanager.  

 
 

2. Verslag en actielijst d.d. 25 maart 2021 – Bijlage 1 
 

 Het verslag van 25 maart wordt vastgesteld met één wijziging, ingegeven door Kwintes. 
De volgende zin wordt toegevoegd: “We gaan als aanbieder niet tegen de keuze voor een 
budgetplafond in, echter zien we andere middelen die onze voorkeur hebben.” 

 De enige actie die bij de vorige Fysieke Overlegtafel is opgesteld (met betrekking tot het 
verspreiden van de ontwikkelplannen) is uitgevoerd.  

 
 
 

3. Analyse uitgavenstijging 2020 (ter informatie)  
 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie licht Hans Ruiter de cijfers toe van het jaar 
2020. In deze presentatie wordt er aandacht besteed aan de uitgaven binnen het Sociaal 
Domein in de Regio Midden-Holland. In 2020 zijn de kosten binnen het Sociaal Domein 



 

 

opnieuw fors gestegen. Hans geeft aan dat het daarom zeer belangrijk is om de 
beschikbare capaciteit goed te benutten en de schaarste zo optimaal mogelijk te verdelen.   

 De aanwezigen geven aan te waarderen dat deze cijfers worden gedeeld. Echter 
hebben zij wel een aantal verdiepingsvragen. Op dit moment is het nog niet 
mogelijk om een verdieping te maken in de cijfers, maar het streven is om deze 
verdieping zo snel mogelijk te maken en deze op de volgende Fysieke 
Overlegtafel te delen. 

 Ook wordt gevraagd hoe er wordt omgegaan met wachtlijsten binnen dit verhaal. 
Voor wat betreft de wachtlijsten wordt aangegeven dat dit een zeer moeilijk 
dilemma is, waar een politieke beslissing voor nodig is.  

 
De PowerPoint presentatie zal gepubliceerd worden op de NSDMH site. Actie: RDS 
 

 
4. Doorrekening CMT-plannen 2021 (ter informatie) 

 
Hans Ruiter geeft aan dat het jaar 2021, het jaar van de kentering zou moeten zijn/worden. 
Hij geeft aan dat er binnen ieder CMT een doorrekening is gemaakt dat uiteindelijk zou 
moeten resulteren in een besparing van 3 miljoen. Maar dit is ook volledig afhankelijk van 
de autonome stijging (zoals aantal cliënten).   
 

Omdat het belangrijk is om zicht te blijven houden op de kosten, wordt er een klemmend 
beroep gedaan op de zorgaanbieders om het Berichtenverkeer en de declaraties accuraat 
bij te houden.  
 
Aanbieders vragen zich af wat er wordt gedaan met het extra geld dat vanuit het Rijk 
beschikbaar wordt gesteld. Thelma van Petersen geeft aan dat er 300 miljoen euro vrijkomt 
en hiervan zal 1,4 miljoen naar de Gemeente Gouda gaan. Dit is niet genoeg om de 
stijging (die al 5 miljoen is) op te vangen.  

  
 

5. Vertegenwoordiging bij FO (ter informatie) 
 

Er is gebleken dat niet altijd iedere genodigde bij de Fysieke Overlegtafels aanwezig is. 
Door Hans Ruiter wordt een voorstel gedaan om zorgaanbieders die vaker dan één keer 
per jaar niet aanwezig zijn zonder afmelding, van de deelnemerslijst af te halen (na contact 
daarover) en te vervangen door andere belangstellende zorgaanbieders. Actie: RDS 
 
De aanwezigen kunnen zich vinden in dit voorstel en stemmen hiermee in.  
 
 

6. Rondvraag/W.v.t.t.k. 
 

Hans geeft aan dat vanaf aankomende gesprekken met zorgaanbieders een 
stoplichtrapportage wordt gepresenteerd. Dit om zorgaanbieders een inzicht te geven in de 
gegevens die bekend zijn bij de RDS.  
 
Let Op! Na de vergadering blijkt dat het technisch nog niet mogelijk is om de 
stoplichtrapportages uit te draaien. Zodra het mogelijk is, zal de stoplichtrapportage een 
onderdeel uitmaken van de contractmanagementgesprekken en vooraf worden gedeeld. 
 
Vanuit een zorgaanbieder komt de vraag of de reacties met betrekking tot de Regiovisie al 
in behandeling zijn genomen. De Regio is op dit moment bezig met het verwerken van de 
reacties. In het najaar zal de Regiovisie ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 
Raad.  

 
7. Sluiting 

 
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.  



 

 

 
 
 

Bijlage 1: actielijst 
 

Acties 

Nr Actie Streefdatum Actiehouder 

001 Publiceren PPT Analyse uitgavenstijging 2020 op 
nsdmh.nl 

 
z.sm. 

 
 RDS 

002 Contact zorgaanbieders die zich regelmatig niet 
afmelden voor FO 

z.s.m. RDS 

 
 
Bijlage 2: presentielijst 

Organisatie Naam 

Ad Astra Pieter van der Breggen  

Ad Astra Marije Veen 

ASVZ Claudia Karels 

De Waag Demi Raimond 

De Rading Rimco Viejou 

FortaGroep Charlotte Oele 

Dunya Zorg en Welzijn Lionel Amstelveen 

Gemiva Griet Vries 

Kinderen op stap Carola Willems 

Kwintes John Dibbets 

Parnassia Mariska Smits 

Stichting Lelie zorggroep  Emelia van de Voorde 

Kernkracht Petra van Buren 

Curium-LUMC Katie Brandt 

Horizon Johanneke Smeding 

Enver Margo ter Heegde  

Kinder- en Jeugdpraktijk Een 
stap voor 

Daniëlle Bax-Goedhart 

Vakgroep GGZ Sabine Scheel 

Prodeba Anne Deurhof 

Namens de gemeenten Thelma van Petersen, Gemeente Gouda 

  Hans Ruiter, RDS 

 Michel Mulderij, RDS  

  Lies Boer, RDS 

  Anja Nobel, Gemeente Gouda 

  Yvonne van Heerwaade, Gemeente Krimpenerwaard  

 
 
Afgemeld: 0. 
Niet aanwezig: Driestar Educatief, Dunya Zorg en Welzijn, Distinto, Pameijer, William Schrikker 
Pleegzorg 
 


