3e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen

vergadering

6 juni 2017, van 13.00 – 14.30 uur
Locatie: Huis van de Stad, Gouda,
vergaderruimte 10.41

aanwezig

Tjalling Vonk (Leger des Heils)
Marion Boele (Eleos)
Margo Hondebrink (Kwintes)
Berend Sobel (Kwintes)
Irma Lodewijks (SoZorg)
Paul Overeem (SoZorg)

Verslag
besluitenlijst

Lida Doornbusch (NSDMH)
Judith Willemen (gemeente Gouda)
afwezig

-

notulist

Kimberly Matters (NSDMH)

1. Welkom en opening
Lida heet alle aanbieders welkom bij de 3e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen. Vanuit Lida,
Judith en de aanbieders zijn er geen mededelingen.
2. Verslag Fysieke Overlegtafel d.d. 11 april 2017
De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. Alle acties die op de notulen staan kunnen eraf.
3. Inkoopkader 2018
Lida vertelt dat het Inkoopkader 2018 vorige week dinsdag in alle vijf de colleges is geweest, alle vijf
de colleges hebben het Inkoopkader 2018 goedgekeurd. Er heeft een verkeerde versie van de
bijlage met omschrijving bouwstenen op de website gestaan. Het betrof een document met de
omschrijving van alle bouwstenen uit het Inkoopkader, in plaats van alleen de bouwstenen
Beschermd en Beschut wonen inclusief tarief(onderbouwing). Gelukkig was het juiste document
wel met de stukken t.b.v. de FO meegestuurd.

Lida loopt de presentatie per sheet door met alle aanbieders. Lida geeft aan dat de presentatie nog
naar iedereen wordt nagezonden. Eventuele opmerkingen kunnen tot twee weken na afloop van
de FO (d.w.z. 21 juni) per mail aangeleverd worden.
Onderbouwing Tarief Beschermd Wonen 24uurs toezicht
Kwintes geeft met een slag om de arm aan dat zij denkt uit de voeten te kunnen met de tarieven
2018. De andere aanbieders.
Vraag: zijn de woonlasten volgens de aftoppingsgrens inclusief of exclusief servicekosten? (Lida of
Judith gaat dit uitzoeken)
Gemeente/ NSDMH heeft e.e.a. uitgezocht. Het antwoord op de vraag is de volgende:
Volgens Nibud zou dat exclusief moeten zijn.
De lage aftoppingsgrens van de huurtoeslag (bestemd voor alleenstaanden) van € 595,- is ontleend
aan de website van de Woonbond met daarop de informatie van het Ministerie van Wonen en
Rijksdienst. Dit is de norm voor passend wonen. Het bedrag is inclusief max € 45,- aan servicekosten.
Servicekosten zijn geen kosten van nutsbedrijven maar bijvoorbeeld onderhoud en nutskosten van
gemeenschappelijke ruimte als een trappenhuis of preventief toezicht op vérvuiling van een
wooncomplex door de verhuurder.
Tariefopbouw Beschut Wonen 2018
Bij de afschrijvingskosten inventaris ruimte gemeenschappelijke activiteiten, en afschrijvingskosten
gemeenschappelijke voorziening staat 0%. De vraag vanuit de aanbieders is; wie gaat dat betalen?
Als het niet betaald wordt via de component beschut wonen?
Gemeente/ NSDMH heeft e.e.a. uitgezocht.
Met het vormgeven van beschut wonen is sprake van scheiden van wonen en zorg zoals
bijvoorbeeld ook in wooninitiatieven op basis van pgb aan de orde is. Dat is de referentie.
In een onderzoek naar enkele wooninitiatieven pgb is gebleken dat voor de oorspronkelijke
doeleinden van de toeslag met de helft kan worden volstaan om de werkelijk kosten te dekken van
de ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en enige kosten van organisatie van de zorg. In de
wooninitiatieven mag de toeslag overigens van oorsprong uitsluitend gebruikt worden voor de
kosten van de ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en enige kosten van organisatie van de
zorg. Tijdens het overleg werd het voorbeeld van een gemeenschappelijke keuken gebruikt. Het is
niet logisch dat hiervoor gemeentelijke middelen worden aangewend. De gemeente gaat uit van
een woonsituatie op basis van scheiden van wonen en zorg. Dat betekent dat alle wooneenheden
zouden moeten kunnen beschikken over een eigen kookgelegenheid. Deze kookgelegenheid wordt
middels huur of de wooncomponent vergoed. De gemeente gaat ervan uit dat voor extra
voorzieningen (waaronder een aanvullende gemeenschappelijke keuken) wooninitiatieven zelf
additionele funding aantrekken (ook indien vervanging nodig is). Ter vergadering werd dit ook
aangegeven door het Leger des Heils. Dergelijke funding leidt ertoe dat de inbedding van dit type
woonvoorzieningen (lijkend op centraal wonen uit de jaren ‘70) in de lokale samenleving steviger
wordt verankerd, familieleden meer betrokken blijven en dat het zo ook bijdraagt aan
participatiedoelstellingen.
Vraag vanuit de aanbieders is zit er bijv. brandmeldcentrale bij de organisatiekosten?
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Gemeente/ NSDMH heeft e.e.a. uitgezocht. Brandmeldcentrale zit zeker niet in organisatiekosten.
Het is een investering met betrekking tot huisvesting, waarvoor het voor gemeente aanvaardbaar is
het gestelde bedrag te betalen incl. servicekosten. Het is aan de eigenaar van het vastgoed om te
bepalen hoe om te gaan met deze kosten. Als dit niet uit kan voor aanbieder is het aan aanbieder
om gepaste maatregelen te nemen waaronder bijvoorbeeld impairment(afboeken) op vastgoed
middels uitname RAK-voorziening.
Welke kosten mogen bijvoorbeeld afgestreept worden van begeleiding? En wat zijn überhaupt de
kosten van begeleiding en dagbesteding?
Gemeente/ NSDMH heeft e.e.a. uitgezocht.
De kosten voor begeleiding en dagbesteding zijn gerelateerd aan de ondersteuningsvraag en dus
individuele maatwerkvoorziening van de cliënt en vallen onder de lokale verantwoordelijkheid van
de gemeenten. Vanuit beschut wonen worden geen kosten vergoed voor Individuele Begeleiding
en/of dagbesteding, enkel de gemeenschappelijke ruimte (bij jongeren <23 ook woonlasten) en de
organisatiekosten voor een huismeester.
Voorzieningen en activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte vallen expliciet niet onder
dagbesteding maar is een vorm van woonbegeleiding.
Woonbegeleiding is een vorm van IB. Wat de kosten van begeleiding en dagbesteding zijn, hangt af
van de individuele beschikking van de cliënt en het is aan de aanbieder om deze begeleiding vanuit
cliëntperspectief te organiseren en hierbij gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimte en
voorzieningen in het kader van het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie.

Monitoring ‘zorgzwaarte’ bij (her-) indicatie t.b.v. salariskosten primair proces
Margo Hondebrink geeft aan dat zij de verhoudingen niet vindt kloppen in het schema. De
begeleidingsintensiteit vindt zij niet kloppen, er zou volgens haar ook een nummer 4,5 of 6 achter
kunnen. Als er nieuwe cliënten aangemeld worden gaan de aanbieders kijken of het schema in te
vullen valt. Vervolgens willen ze na een jaar evalueren of het schema werkt/ingevuld kan worden.
Gemeente benadrukt dat de alleen de gemeente de monitor invult. Ze stelt voor aan het
voorliggende schema het aantal begeleidingsuren (conform het NZA normenkader) toe te voegen.
4. Signalering lege plekken en evaluatie werkwijze plaatsingscommissie
Vanuit de plaatsingscommissie en het Wmo loket kwam het signaal dat er veel plekken leeg zijn. De
laatste cliënten op de wachtlijst blijken moeilijker te plaatsen. Hierover is met Eleos al apart
gesproken. Het is goed om dit tijdens de evaluatie van de werkwijze van de plaatsingscommissie te
bespreken, deze afspraak vindt vanmiddag om 14.30 uur na de FOT plaats. Hoe zorg je ervoor dat
de lege plekken gevuld worden? Een cliënt moet tenslotte ergens geplaatst kunnen worden. In de
overeenkomst hebben partijen immers met elkaar afgesproken dat iedereen (bij alle partijen)
geplaatst moet kunnen worden. Naarmate de wachtlijst korter wordt, lijkt het lastiger te worden
om cliënten te plaatsen. Judith is benieuwd wat er uit de evaluatie van vanmiddag gaat komen. Er
wordt afgesproken om in het najaar ook op managers niveau een evaluatie te houden.
5. Innovatiefonds 2017
Het verslag van het Innovatiefonds 2017 is meegestuurd. De aanbieders komen zo snel mogelijk
met de gevraagde aanvullingen op dit plan.
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6. N.a.v. EPA bijeenkomst 21 april
Er is met een aantal aanbieders aan tafel gezeten met de zorgverzekeraar/ kantoor VGZ over de
doelgroep EPA. Ook heeft de gemeente samen met VGZ een bijeenkomst van het regionale
cliëntenradenoverleg bijgewoond. Wat zijn vanuit de regio de gezamenlijke speerpunten? Hier
wordt nog op terug gekomen. De verslagen van deze bijeenkomsten zullen worden doorgestuurd.
De ontwikkeling ‘Gewoon Thuis’ daar zijn de cliëntadviesraden erg tevreden over.
7. Stavaza Gewoon Thuis
Per 1 juni is de projectleider Gewoon Thuis gestart. De projectleider wordt gefinancierd vanuit het
innovatiefonds 2017.
8. Stavaza woonopgave Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang
De groepsinterview rondes t.b.v. het regiobrede onderzoek naar de doorstroom/
huisvestingsproblematiek voor opvang en beschermd wonen staan inmiddels gepland. Gemeente
adviseert SoZorg te mailen dat er een telefonische afspraak gemaakt moet worden of een apart
gesprek ingepland moet worden, want op de voorgestelde datum kan Irma niet. Gemeente vindt
het belangrijk dat ook kleinere organisaties input leveren.
9. Rondvraag
Lida geeft aan dat de deelovereenkomst BW wordt aangepast, deels n.a.v. de nieuwe bouwstenen
en deels vanwege de harmonisatie tussen de Deelovereenkomsten Jeugd, WMO en BW. De
aangepaste Overeenkomst moet ook in de FOT worden besproken. Voorgesteld wordt om net als
voorgaande jaren de wijzigingen op de overeenkomst per mail te versturen zodat er eventueel een
jurist vanuit de aanbieders naar kan kijken. De wijzigingen t.b.v. de harmonisatie van de
deelovereenkomsten worden ook besproken in de FOT Jeugd en WMO van 5 juli. Mocht er iets zijn
aangaande BW waar we niet over uit komen dan kan Judith of Lida kijken wat hiervoor de beste
strategie is. Maar in principe gaan we ervan uit dat we er per mail uit kunnen komen. De
aanbieders gaan hiermee akkoord. Daarnaast deelt Lida mee aan de aanbieders dat dit haar laatste
FOT is, i.v.m. een nieuwe opdracht per 1 juli aanstaande.
10. Sluiting
Lida sluit de vergadering om 14.40 uur.
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