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VERSLAG EN ACTIELIJST 6e fysieke overlegtafel Jeugd (AWBZ) van 29 oktober 2014. 

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’; 
 

Aanwezigen: 

Helma van Ast (stichting Ipse de Bruggen), Arjen  de Boer (Kwintes), Ben Eijsink (Gemiva-SVG), 

Peter van der Hoog (Vereniging van Zorgboeren), Marije Veen (De Buitenwereld), Ben Verdonk (Ad 

Astra begeleiding). 

Gemeente: 

Bart van Eijck (voorzitter), Michel Tettero, Ernstjan van Dam, Anneke Ros, Lida Doornbusch, 

Hanneke van der Hoek (verslag),  Liesbeth Zaat (verslag).  

 

1. Opening en welkom 

Bart van Eijck opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Bart deelt mede dat Tim Robbe de fysieke overlegtafels niet meer zal voorzitten. Tim Robbe fungeert 

in het vervolg in de rol van jurist inkoper. Vandaag is Tim Robbe verhinderd. Bart van Eijck neemt 

vanaf heden de rol van voorzitter op zich.  

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Procesafspraak vaststelling verslagen 

De notulen van deze fysieke overlegtafel worden zo spoedig mogelijk als conceptverslag 

gepubliceerd op de website. De vergadering besluit dat de aanwezigen de notulen, ook de al 

gepubliceerde conceptverslagen van de voorgaande overlegtafels, bekijken en eventuele 

opmerkingen doorgeven of meenemen naar de volgende vergadering. Tijdens de volgende 

overlegtafel stelt de vergadering het verslag vast.  

Dhr. Verdonk deelt mede dat de presentielijst van 17 september jl. niet correct is. De 

inkooporganisatie past de presentielijst aan. Verder wordt er mede gedeeld dat men niet altijd een 

reactie ontvangt op een verzonden e-mailbericht. De voorzitter antwoordt dat de inkooporganisatie 

structureel wordt versterkt omdat er inderdaad verbetering aangebracht kan worden in het 

onderhouden van de contacten.  

  

4. Tariefkorting, productie en proces van contracteren 

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering de bespreking van agendapunt 4, 5 en 6 samen 

te voegen tot 1 agendapunt. 

 

Het team van de regionale inkooporganisatie is met extra inkopers versterkt om de continuïteit te 

waarborgen en om versnellingen in het inkoopproces aan te brengen. Vanuit het ministerie heeft het 

NSDMH extra ondersteuning gekregen van het OTD (ondersteuningsteam decentralisaties).   

 

In het stuurgroepoverleg van 21 oktober jl. is er gesproken over toegang en solidariteit. De toegang 

wordt versterkt en verbreed. Er is 3,15 miljoen ruimte uit het macrobudget voor inzet van de RTA-

partners in de toegang. Ook wordt de onderlinge gemeentelijke solidariteit uitgebreid. De 

gemeenten gaan de financiële risico’s, bijvoorbeeld voor inwoners met een grotere zorgvraag,  voor 
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circa 50% met elkaar delen. Dit betekent onder andere dat er regionale afspraken gemaakt worden 

over de toegang, informatie en budgetbeheersing. 

De aanwezige zorgaanbieders die deelnemen aan het fysieke overleg vragen zich af of de 3,15 

miljoen werkelijk besteed wordt aan de RTA-partners. Ook wil men weten welke voorzieningen er in 

het macro-budget zitten. De Gemeente legt de vragen neer bij de kwartiermaker van het Sociale 

Team en komt tijdens de volgende overlegtafel terug op deze vragen. Ook gaat de Gemeente tijdens 

de volgende vergadering dieper in op de geuite zorgen van de aanwezige zorgaanbieders omtrent 

het borgen van de onafhankelijkheid van de toegang. 

 

Er wordt gevraagd of de keuzevrijheid van de cliënten voorop blijft staan als de Pgb-cliënten in de 

loop van 2015 naar de gemeenten komen. De Gemeente gaat de formulering van het RTA checken. 

De vergadering is het erover eens dat er een ontwikkelingsgericht plan moet zijn. Zorgaanbieders 

moeten de ontwikkeling van de cliënten aan kunnen tonen en mogen afgerekend worden op het 

resultaat. Met RTA wordt 90% van het budget van de huidige cliënten al verdeeld. De Gemeente 

maakt volumeafspraken met de grotere aanbieders. Op dit moment ligt de grens naar grote 

aanbieders op een omzet van 3 ton of hoger. Dit kan indien nodig worden bijgesteld, indien dit 

plaatsvindt worden de deelnemers hierover geïnformeerd door de Gemeente. De zorg neemt niet af 

als de PGB’s afnemen. Indien een zorgaanbieder een contract heeft, kan er geleverd worden conform 
de kwaliteitseisen van het RTA. 

 

Financieel kader, 

De regio Midden-Holland heeft een vanuit het Rijk opgesteld budget van 54 miljoen. Er is 9 miljoen 

beschikbaar voor Jeugd AWBZ. 

De Gemeente presenteert een kortingspercentage van 15% op het Nza-tarief van 2014. De 

Gemeente verwacht om op basis van het gestelde percentage tot contracteren te komen.  

De Gemeente plant vandaag individuele gesprekken in die op zeer korte termijn plaatsvinden tussen 

de Gemeente en de zorgaanbieders die deelnemen aan de fysieke overlegtafels.  

 

Vraag: waarom zijn de kleinere zorgaanbieders niet uitgenodigd voor de overlegtafels?  

Antwoord: de prijsafspraken gelden ook voor de kleinere aanbieders. Na het contracteren kan de 

Gemeente verder overleggen met de Kleine Aanbieders. De voorzitter voegt toe dat de Gemeente 

open en transparant wil zijn, daarom is er een Digitale Tafel voor de Kleine Zorgaanbieders. Morgen 

vindt er in het Huis van de Stad een informatiebijeenkomst Jeugd plaats, met name voor de leden 

van de Digitale Tafel.  

 

Volgende week wil de Gemeente de contracten gaan bespreken met de zorgaanbieders. De 

Deelovereenkomst is deze week in conceptvorm beschikbaar.  

 

Vraag: wordt er onderscheid gemaakt tussen ambulante vormen van begeleiding en Beschermd 

Wonen? Antwoord: de individuele gesprekken zijn er om naar dergelijke aspecten te kijken. 

Vraag: kan de 8,8 miljoen nog beïnvloed worden door de uitvraag?  

Antwoord: ja, alleen het volume kan toenemen.  

Vraag: hebben verschuivingen in jeugdwet en WLZ invloed?  

Antwoord: indien er verschuivingen komen, gaat het bedrag in de WLZ omhoog. Het 

kortingspercentage wordt in principe niet meer aangepast. De Gemeente gaat uit van het zojuist 

gepresenteerde kortingspercentage. 

Vraag: dekt het bedrag dat voor LTA gereserveerd is de lading voor waar het voor bedoeld is? Wat 

zou het verschil zijn en valt daar een afspraak over te maken? 

Antwoord: de Gemeente kan deze vraag nu niet beantwoorden en verwijst naar de individuele 

gesprekken.  
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Vraag: is er een doorkijkmogelijkheid naar de komende jaren? De tariefafspraak is alleen voor 2015. 

Antwoord: de Gemeente neemt de vraag mee als verzoek en gaat kijken of er een doorkijk gegeven 

kan worden tot en met 2016-2017. 

Vraag: mag er gekort worden op NHC en vervoer? 

Antwoord: wettelijk is er vastgesteld dat er niet gekort mag worden op NHC. Tijdens de individuele 

gesprekken verder spreken over vervoer. 

 

5. Rondvraag 

Vraag: hoe wordt het expertteam opgebouwd? De zorgaanbieders willen graag aanhaken en 

expertise inbrengen.  

Antwoord: de Gemeente legt een signaal neer bij Curium. 

 

Vanwege de ontwikkelingen in het inkooptraject is een kwartiermaker, Friso van Abbema, aangesteld 

om de toegang verder te ontwikkelen.  

 

De voorzitter deelt mede dat er één regionale Back Office ingericht wordt voor de financiële stroom. 

Voor 1 januari 2015 moet deze Back Office ontwikkeld zijn. De zorgcontinuïteit moet gewaarborgd 

worden en de geldstroom moet op gang komen. Afspraken over bevoorschotting worden 

opgenomen in de Deelovereenkomst. Per tak worden er verschillende afspraken gemaakt.  

 

Het platform WMO Stipter kan niet per 1 januari gebruikt worden voor Jeugd. Totdat de Gemeente 

een structurele applicatie voor Jeugd beschikbaar heeft, fungeert het Sociale Team als het ware als 

dynamisch selectiemodel.  

 

6. Sluiting 

De volgende overlegtafel AWBZ wordt gehouden op woensdag 5 november 2014 om 09.00 uur in het 

Huis van de Stad te Gouda. 

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

 

Actie Gemeente 

Nr Actie 

3 Presentielijst 17 sept. jl. aanpassen. 

4-1 Onderstaande vragen neerleggen bij kwartiermaker (bespreken tijdens volgende overlegtafel): 

Wordt de 3,15 milj. Werkelijk besteed aan de RTA-partners?  

Welke voorzieningen zitten er in het macrobudget? 

4-2 Formulering van het RTA checken.  

4-3 Individuele gesprekken in laten plannen voor Gemeente en zorgaanbieders FO. 

4-4 Deelovereenkomst deze week in conceptvorm beschikbaar. 

4-5 Volgende week contracten bespreken met zorgaanbieders. 

4-6 Bespreken LTA tijdens individuele gesprekken. 

4-7 Tariefafspraak: kijken of er een doorkijkmogelijkheid is t/m 2016-2017. 

4-8 Tijdens individuele gesprekken verder spreken over vervoer.  

5 Signaal neerleggen bij Curium i.v.m. het expertteam. 

 

Actie zorgaanbieder 

Nr Actie 

3 Conceptverslagen voorgaande overlegtafels bekijken. Eventuele opmerkingen mailen: 

nsdmh@gouda.nl. 

 


