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VERSLAG EN ACTIELIJST 2
e
 Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 8 september 2014 

Algemene aanwijzing: Gouda, in 2015 als centrumgemeente verantwoordelijk voor toegang en 

financiering van beschermd wonen in de regio, wordt in dit verslag als partij weergegeven via de 

aanduiding  ‘de Gemeente’.  

0. Opening 

Woord van welkom en voorstelronde.  

Leger des Heils wordt vertegenwoordigd door mevrouw R. Broeze en de heer J. Koeman. 

Eleos wordt vertegenwoordigd door mevrouw G. van der Woude en de heer A. Vingerling.  

Kwintes wordt vertegenwoordigd door mevrouw M. Hondebrink en de heer  A. de Boer.  

VGZ wordt vertegenwoordigd door mevrouw S. van Roermund.  

Namens de Gemeente zijn aanwezig: de heren P. Ruzius (voorzitter), E. van Dam en de dames J. 

Willemen en F.M. Jelles (verslag). 

 

VGZ geeft aan het tariefvoorstel en de agenda niet te hebben ontvangen. De gemeente stuurt 

deze alsnog na.  

Er is nog een korte reactie op de notulen van de vorige overlegtafel. In de actielijst wordt 

genoemd dat de gemeente wil bemiddelen in contact tussen zorgaanbieders en 

woningcorporaties. Dit is iets te sterk uigedrukt; dit woord zal vervangen worden door de 

woorden ‘gezamenlijk optrekken met woningcorporaties en zorgaanbieders’.  
Daarnaast zou de Gemeente nog terugkomen op het dynamische selectiemodel. De Gemeente is 

niet voornemens om het dynamisch selectiemodel toe te passen op het beschermd wonen.   

 

1. Basisovereenkomst  

De Gemeente geeft aan dat alle vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de concept 

basisovereenkomst, verwerkt zijn in een nota van inlichtingen. Deze wordt dinsdag 9 september 

onder alle deelnemers aan de Fysieke Tafel verspreid. De Gemeente geeft voorts aan dat de 

basisovereenkomst nagenoeg gelijk is aan de tekst van de basisovereenkomst voor Wmo 

begeleiding en jeugd.  Alleen de verwijzingen naar NSDMH zijn eruit gehaald, omdat de inkoop 

van beschermd wonen daar niet formeel onder valt. Aangezien alle aanbieders deze 

basisovereenkomst voor Wmo en Jeugd reeds ondertekend hebben, gaat de Gemeente ervan uit 

dat er in principe geen bezwaar is tegen ondertekening, tenzij het overwegingen betreft die het 

beschermd wonen raken. Eleos geeft aan moeite te hebben met de in de basisovereenkomst 

benoemde mogelijkheid voor de Gemeente om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Er is 

afgesproken dat Eleos nagaat of de toelichting in de nota van inlichtingen volstaat. Zonder 

tegenbericht, tekenen alle aanbieders komende week de basisovereenkomst.  

 

2. Eigen verklaring  

 Er is tussen de Gemeente en Kwintes contact geweest over de Eigen verklaring die ingevuld 

moet worden. De Gemeente bevestigt dat het uittreksel van de KVK zo recent mogelijk moet zijn 

en niet ouder dan 6 maanden.  

 

3. Bouwstenen en tariefstructuur 

Eleos benadrukt dat het voorstel voor de bouwstenen en tariefstructuur erg laat is aangeleverd. 

Inhoudelijk reageren op een dergelijke korte termijn is lastig. De Gemeente geeft aan het signaal 

te begrijpen en geeft tevens aan dat een zorgvuldig proces ook in hun belang is.  
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Eleos stelt een aantal vragen naar aanleiding van de voorgestelde bouwstenen en tariefstructuur.  

Allereerst vragen ze zich af hoe het zit met innovatiebudget. De Gemeente geeft aan dat ze 

innovatie een belangrijk speerpunt vindt en dat ze voor de invulling daarvan graag voorstellen 

van de aanbieders tegemoet ziet. Daarnaast geeft Eleos aan dat 12% een forse tariefreductie is. 

Ze vraagt de gemeente waar deze reductie op gebaseerd is. De Gemeente geeft hierop aan dat er 

op basis van beschikbare informatie over  budget, de CEBEON opgave, de recent ontvangen 

cliëntinformatie van het CAK en de door de aanbieders zelf aangedragen informatie, een 

inschatting is gemaakt van voorziene kosten en dat hierin ook rekening is gehouden met onder 

meer apparaatskosten en diverse risico’s en onzekerheden in relatie tot de verwachte uitgaven 
voor beschermd wonen. De Gemeente geeft aan dat de lijst met risico’s erg omvangrijk  is. Eleos 
stelt dat niet al deze risico’s voor rekening kunnen komen van de aanbieders, omdat dat ten 

koste zou zijn van de kwaliteit van zorg. De Gemeente geeft hierop aan dat ze graag met de 

aanbieders samen de risicoparagraaf op wil stellen. Deze zal deel uit maken van de 

deelovereenkomst. Er is afgesproken dat de Gemeente woensdag 17 september met een eerste 

voorstel voor invulling van de risico paragraaf komt. Aanbieders kunnen vanaf heden per mail 

input aanleveren voor deze risico paragraaf. De in de vorige Fysieke Overlegtafel benoemde 

risico’s zullen al in dit voorstel worden verwerkt.  

Eleos pleit voorts voor een netto korting en om daarnaast in de tijd samen op te trekken op 

innovatie. Dit voorstel wordt gedragen door de overige aanbieders aan tafel.  

 

Leger des Heils: Het Leger des Heils geeft aan dat de 12% afslag onaanvaardbaar is en stelt dat 

op basis van het voorgestelde de zorgcontinuïteit niet gegarandeerd kan worden. Tevens geeft 

het Leger des Heils aan dat ze een kader wenst waarbinnen voorstellen voor innovatie kunnen 

worden gedaan. De Gemeente verwijst hiervoor naar de uitgangspunten van het regionaal kader 

Gebundelde Krachten waarin de visie en uitgangspunten voor de gewenste transformatie van het 

sociaal domein zijn ondergebracht. Voorts geeft de Gemeente  aan zorgcontinuïteit als 

uitgangspunt te hanteren. De Gemeente stelt dat er nu een voorstel voor de bouwstenen en 

tariefstructuur  ligt en dat ze van de aanbieders een tegenvoorstel verwacht waarin ook 

nadrukkelijk aandacht is voor hoe innovatie bij kan dragen aan de beoogde kostenreductie. Leger 

des Heils geeft hierop  aan dat ze de invulling van de innovatieagenda  graag samen met de 

Gemeente wil doen en stelt voor om hiervoor in 2015 een gezamenlijk plan op te stellen. De 

overige aanbieders aan tafel, delen de wens om eerst tot afstemming te komen over een te 

realiseren netto korting op de tarieven en om de innovatieagenda in 2015 gezamenlijk op te 

stellen.  

 

Kwintes: Kwintes geeft ook aan dat ze niet akkoord kunnen gaan met een korting van 12%. Er 

wordt een dubbel appèl op hun gedaan: met de afschaffing van de lagere zorgzwaartepakketten 

neemt de zwaarte van de doelgroep binnen het beschermd wonen toe, terwijl er tegelijkertijd 

meer zorg verwacht wordt voor minder geld. Innovatie gaat voor Kwintes daarom niet  alleen 

over instroombeperking en uitstroombevordering, maar ook over kwaliteit van zorg. Kwintes 

benadrukt in deze context de potentiële doelgroep voor de WLZ, die voorlopig nog deel uit 

maakt van de gemeentelijke doelgroep voor beschermd wonen. Voorts brengt Kwintes op tafel 

dat gemeente Gouda door een fout in de CEBEON opgave van Kwintes méér budget ontvangen 

heeft dan strikt noodzakelijk zou zijn. De Gemeente beaamt dit, maar stelt ook dat niet zeker is 

dat dit budget gehouden mag worden, dat daar ook bedragen tegenover staan die weer niet in 

de opgave zijn meegenomen en dat de insteek is om meerjarige afspraken te maken, terwijl het 

hier om een eenmalige toevoeging gaat.  

De Gemeente geeft hierop als reactie dat zij graag van de aanbieders een tegenbod voor een 

netto korting wil op de door de gemeente voorgestelde tarieven wenst te ontvangen en dat 

conform de oproep van de aanbieders de invulling van de innovatieagenda in een later stadium 

vorm zal worden gegeven. Een tegenvoorstel voor de nettokorting op de tarieven dient uiterlijk 

woensdag 17 september per mail aan de Gemeente voorgelegd te worden.  
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Voorts wenst Kwintes ten aanzien van de bouwsteen overbruggingszorg te benadrukken dat in 

de huidige praktijk over het algemeen méér uren begeleiding wordt toegekend dan wanneer er 

geen sprake is van overbruggingszorg.  De tarieven voor extramurale begeleiding inclusief 

dagbesteding zijn in de huidige situatie wel van toepassing. De keuze van de Gemeente om de af 

te stemmen tarieven aan de Fysieke Overlegtafel begeleiding hierop toe te passen, ligt dus in het 

verlengde van de huidige praktijk.  

Tenslotte geeft de Gemeente aan graag te willen weten of het zinnig is in verband met  

administratieve lasten  vervoer apart op te nemen als bouwsteen. Dit zou ook verdisconteerd 

kunnen worden in de tarieven, aangezien dit om een relatief klein bedrag gaat en een groot 

aantal indicaties voor vervoer nooit verzilverd worden. De term medisch noodzakelijk vervoer is 

in dit verband mogelijk ook verkeerd gekozen. Dit wordt nog door de Gemeente nader 

onderzocht. Vanuit de aanbieders worden geen bezwaren hieromtrent geuit.  

4. Facturatie  

De Gemeente geeft aan op dit moment bezig te zijn met een onderzoekje naar de mogelijkheden 

om voor het declaratieproces/berichtenverkeer gebruik te maken van Stipter. De aanbieders 

geven gezamenlijk aan dit graag in de lijn willen houden van de huidige systematiek van het 

zorgkantoor.  Het betreft het AW 3919 format. De Gemeente gaat dit na bij Stipter. Volgens de 

aanbieders heeft dit als belangrijk bijkomend voordeel voor de Gemeente dat ze sowieso kan 

voldoen aan de informatie uitvraag die er vanuit het Ministerie van VWS gaat komen. Er zijn 

landelijke ontwikkelingen voor een standaard rondom gegevensuitwisseling/berichtenverkeer, 

maar daar kunnen we niet op wachten.  

 

5. Bevoorschotting 

Partijen komen overeen dat bevoorschotting (tijdelijk) noodzakelijk is om liquiditeitsproblemen 

te voorkomen. In de huidige systematiek van het zorgkantoor wordt er wel bevoorschot, maar 

dan op basis van gedeclareerde zorg (van twee maanden daarvoor).  De aanbieders wordt 

gevraagd een gezamenlijk voorstel te doen voor bevoorschotting. Dit gaat dus om een tijdelijke 

oplossing; uitgangspunt is dat er binnen afzienbare tijd wordt overgeschakeld naar de nieuwe 

systematiek. Dit voorstel wordt uiterlijk woensdag 17 september per mail aan gemeente Gouda 

voorgelegd.  

 

6. Deelovereenkomst 

Er wordt overeengekomen dat gemeente Gouda woensdag 17 september met een eerste 

voorstel komt voor de invulling van de Deelovereenkomst. Dit is inclusief een voorstel voor de 

risico paragraaf. De Aanbieders kunnen vanaf heden per mail input leveren voor de 

Deelovereenkomst inclusief risicoparagraaf. Het Leger des Heils stelt voor om voor het vraagstuk 

omtrent controle in de Deelovereenkomst te verwijzen naar een nog op te stellen controle 

protocol. Dat biedt de Gemeente de tijd om na te gaan of we bij de huidige systematiek 

kunnen/wensen aan te sluiten. De wens om daarbij aan te sluiten wordt door alle aanbieders aan 

tafel gedeeld. Als basis voor de Deelovereenkomst wordt de Deelovereenkomst voor de 

maatwerkvoorziening begeleiding gebruikt.  

  

7. Ontwikkelagenda  

Er wordt overeengekomen dat onderwerpen voor de ontwikkelagenda vanaf heden per mail 

aangeleverd kunnen worden bij de Gemeente. De ontwikkelagenda zal (in de vorm van een 

bijlage) deel uit maken van de Deelovereenkomst.  

 

8. Sluiting en rondvraag  

Aanbieders herkennen zich niet in de vraag van de Gemeente dat in 2015 méér ZZP B indicaties 

zouden worden omgezet naar ZZP C indicaties dan voorheen het geval was.   
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Hier is sprake van een risico (toestroom beschermd wonen). Eleos geeft aan dat BTW mogelijk 

ook een risico kan worden; algemene indruk is dat hiervoor een landelijke oplossing gaat komen.  

Kwintes wenst de volgende Fysieke Overlegtafel te agenderen: communicatie naar huidige 

cliënten. Daarnaast hoort ze graag van de Gemeente hoe zij voornemens is de eigen bijdrage 

heffing in te gaan vullen. Er zijn geluiden dat de huidige systematiek met een hoog en laag tarief 

gehandhaafd blijft voor beschermd wonen. Gemeente Gouda gaat dit bij de VNG na.  

De deelnemers aan de bijeenkomst worden bedankt voor hun komst en inbreng in het overleg. 

 

Actielijst naar aanleiding van de 2
e
 FO BW van 8 september 2014 

Actie aanbieders en VGZ 

Nr Actie 

1 Aanbieders komen uiterlijk woensdag 17 september met een tegenbod voor een netto 

korting op de door gemeente Gouda voorgestelde tariefstructuur en bouwstenen 

2 Aanbieders komen uiterlijk woensdag 17 september met een gezamenlijk voorstel ten 

aanzien van bevoorschotting  

3 Input voor deelovereenkomst  kan vanaf vandaag per mail worden aangeleverd 

4 Input voor ontwikkelagenda kan vanaf vandaag per mail worden aangeleverd 

5 Input voor risicoparagraaf kan vanaf vandaag per mail worden aangeleverd  

6 Leger des Heils, Mevrouw Broeze geeft aan met te willen denken met betrekking tot 

accountants controles 

 

Actie Gemeente 

Nr Actie 

1 Nota van inlichtingen (beantwoording van alle gestelde vragen met betrekking tot de 

basisovereenkomst) wordt naar verwachting op dinsdag 9 september verspreid  

2 Concept voorstel deelovereenkomst beschermd wonen inclusief 1e concept bijlage 

risicoparagraaf wordt woensdag 17 september verspreid  

3 Notulen 1e overlegtafel aanpassen o.b.v. reacties tijdens 2e FO  

4 Mogelijkheid opnemen format AW 3919 in Stipter backoffice, navragen bij Stipter  

5 Onderzoeken mogelijkheden aansluiten bij Nza wet en regelgeving voor controle protocol 

6 Communicatie naar huidige cliënten agenderen voor volgend overleg  

7 Bij VNG nagaan of huidige systematiek eigen bijdrage heffing beschermd wonen in 2015 

gehandhaafd blijft  

 


