VERSLAG EN ACTIELIJST 5e fysieke overlegtafel Jeugd (AWBZ) van 7 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:
dhr. J. van Anrooij (Humanitas), dhr. A. de Boer (Kwintes), dhr. G. Gerding (Gemiva-SVG), dhr. J.
van Hoek (stichting Ipse de Bruggen), dhr. P. van der Hoog (Vereniging van Zorgboeren), mw. S.
Schopman (ASVZ), mw. M. Veen (De Buitenwereld), dhr. B. Verdonk ( Ad Astra begeleiding).
Gemeente:
dhr. J. Braam (voorzitter), dhr. M. Tettero, mw. W. Verkleij, mw. H. van der Hoek (verslag), mw. L.
Zaat (verslag).
Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Deze overlegtafel wordt georganiseerd naar aanleiding van de door de aanbieders geuite wens om
met een verantwoordelijk bestuurder van de gemeente in gesprek te gaan over het verloop van de
inkoop van jeugdhulp waarbij de financiën een centrale plaats innemen. Mevrouw Wendy Verkleij,
wethouder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en tevens vicevoorzitter van de Stuurgroep
Decentralisaties Sociaal Domein Midden-Holland, is aanwezig namens de verantwoordelijke
gemeentelijke bestuurders binnen de regio Midden-Holland.
Overleg met de bestuurder
De aanwezigen die de verschillende zorgaanbieders vertegenwoordigen stellen het op prijs dat deze
bijeenkomst is georganiseerd. Er zijn grote zorgen om het feit dat de korting een zeer ongebruikelijke
hoogte heeft, zeker ten opzichte van de andere regio’s. Men vindt dat er enorm veel overleg is
gevoerd en input is aangeleverd, zonder dat er resultaten uit voortgekomen zijn. Ook wordt er
meegedeeld dat er alleen maar over de financiën gesproken wordt en niet over de zorg aan de
cliënten. Verder vinden de zorgaanbieders dat er vanuit de gemeente te weinig wordt
gecommuniceerd en ontvangen zij signalen dat de Digitale Tafel onvoldoende aangesloten is.
De wethouder is het erover eens dat de zorg voor de cliënten en de toekomstige gebruikers centraal
staat. Ook vindt de wethouder het belangrijk dat de Digitale Tafel voldoende aansluiting vindt. Een
goede organisatie rondom de zorg is van belang. De wethouder wil het wantrouwen dat er heerst bij
de zorgaanbieders graag wegnemen. Verder deelt de wethouder mee dat zij de zorgen die de
aanwezigen namens de zorgaanbieders geuit hebben, terug gaat koppelen aan de leden van de
stuurgroep.
Er is gekozen voor een sectorale benadering omdat zorgaanbieders eerder hebben aangegeven dat
het lastig is om centrale afspraken te maken vanwege de differentiatie. Er is reeds een signaal
afgegeven aan de ministeries waarin de stand van zaken en de problematiek benoemd wordt. De
Gemeente heeft het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD) benaderd om een nadere analyse
te doen voor Midden-Holland. De Gemeente ging uit van een PGB percentage voor AWBZ van 50%.
De eerste bevindingen vanuit het ondersteuningsteam wijzen op een percentage van 67%. Indien het
percentage PGB nog hoger komt te liggen dan 50%, wordt de ruimte om te contracteren van Zorg in
Natura nog kleiner en het probleem nog groter. Op 14 oktober 2014 ontvangt de Gemeente de
definitieve cijfers vanuit het Rijk.
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Vanuit enkele aanbieders wordt de bereidheid getoond om eventueel tijdelijke afspraken te maken
(bijvoorbeeld 1 of 2 kwartalen) om in de tussentijd de onduidelijkheid over de beschikbaar gestelde
middelen –landelijk- te kunnen bespreken / onderzoeken.
Vervolgafspraken
- De Gemeente gaat eerst terug naar de stuurgroep in verband met het benodigde mandaat
richting het ministerie. Er is bereidheid om collectief op te treden wanneer er sprake blijft
van een uitzonderlijke situatie van Midden-Holland.
-

Er volgt zo spoedig mogelijk een extra tafeloverleg zodat er voor 1 november 2014, binnen
de kaders die er zijn, een vorm van overeenstemming bereikt kan worden om een afspraak
voor de eerste periode van 2015 te kunnen maken.

-

Het conceptverslag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

-

Naast de publicatie van de agenda op de website, stuurt de inkooporganisatie de agenda in
het vervolg ook per mail aan de deelnemers van de Fysieke Overlegtafel.

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