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VERSLAG EN ACTIELIJST  

4
e
 (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd (AWBZ) 17 september 2014. 

Deel 2: 19.00 – 20.00 uur  Jeugd-awbz 

 

Aanwezigen: 

Sigrid Schopman (ASVZ), Ben Verdonk (Ad Astra begeleiding), Gerard Gerding (Gemiva EsVeGe), 

Jan van Hoek (Ipse de Bruggen), Arjan de Boer (Kwintes), Marit van Vliet (Kindertherapie Midden-

Holland), Marije Veen De Buitenwereld), H. Marx (GGD MH), Petra van Buren (ZOG Midden-

Holland), Sandra van Roermund (VGZ) 

Gemeente: 

Tim Robbe (voorzitter), Jan Braam, Michel Tettero, Antoni Mets, Pieter van Baalen (verslag), 

Lammert Mulder (verslag), Vera Hermanns (K5 gemeenten, als toehoorder) 

 

Om reden van voortgang is besloten de overlegtafel te beginnen met punt 6. 

 

6.   Financieel voorstel; 

 

- Gemeente legt uit dat de nu gedane voorstellen om de NZa- tarieven te korten met 35% 

noodzakelijk is om binnen het beschikbaar kader te kunnen blijven; hoewel deze voorstellen nog 

niet (bestuurlijk) definitief zijn, is dit wel de lijn die gemeente wil volgen; 

- de gegevens waarop deze 35% korting is gebaseerd zijn nog niet definitief. Grote onzekere 

factor is het PGB en ook moeten de gegevens van het zorgkantoor nog beter worden 

geanalyseerd. 

 

Ingebracht wordt dat dit een onredelijk bod is waaraan aanbieders nooit kunnen voldoen. Voor 

deze mening blijkt brede steun te zijn. Aanbieders geven aan het overleg op ambtelijk niveau te 

willen stoppen en verzoeken om bestuurlijk overleg. 

 

De gemeente verzoekt om schorsing van de bijeenkomst en verlaat de vergadering. 

 

Na de schorsing vraagt gemeente of er nog vragen zijn. Het antwoord luidt dat aanbieders met 

name de bestuurlijke motivatie uiteengezet wensen te zien. Het verzoek is om hierover met 

bestuurders zelf in gesprek te gaan. 

 

Ook wordt opgemerkt dat het gebruik en de vulling van de website te wensen overlaat, met 

name de tijdigheid van stukken voor bijeenkomsten. Gemeente zal dit punt mee terugnemen 

(actiepunt Gemeente). 

 

Het signaal van de aanbieders is duidelijk aangekomen bij de gemeente. Gemeente zal een 

terugkoppeling doen richting de bestuurders van de gemeenten. Daarna zal de gemeente komen 

met een voorstel om het overleg te hervatten. Hierover zal via de website verdere informatie 

worden verspreid (actiepunt Gemeente). 

Verzoek van de aanbieders is om ook via mail aanbieders te informeren. De gemeente zal de 

aanbieders via de mail attenderen als er mededelingen over het vervolgproces op de website 

worden geplaatst (actiepunt Gemeente).  
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Nieuwe acties n.a.v. 4
e
 fysieke overlegtafel Jeugd (AWBZ) 

 

Actie zorgaanbieders 

Nr Actie 

- - 

 

Actie Gemeente 

Nr Actie 

4-1 Verbeterpunt gebruik en vulling website; met name tijdige publicatie van stukken  

4-2 Terugkoppeling van signaal van aanbieders aan bestuurders gevolgd door voorstel aan 

aanbieders voor hervatten van de overlegtafel. 

4-3 Mededelingen vervolgproces zowel via de website als per mail naar aanbieders.  

 

 


