
  Pagina 1 van 4 

 

 

  

 Datum: 15 oktober  2015 

Onderwerp Tijd: 13:00/14:00--15:45 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: ORO-Atlant Asten 

 

Aanwezig: mw. I. van Goch (Onis), mw. N. Willemstein (Buro Maks), mw. A. Tielemans 

(Atlant), mw. A. Korsten (ORO), mw. L. Kuijpers (de Zorgboog), mw. N. 

Sabir (Savant), mw. J. van Schijndel (WMO raad), mw. Karlijn Suurmeijer  
(Impegno), dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. J. Schrover (MEE), dhr. D. van 

Sambeek (Co.ver. Tot uw dienst), Dhr. H. Westdijk (KPMG), dhr. P. Kusters 

(St. Zorgboeren Zuid), dhr. J. Feuerriegel (SMO), mw. W. Teeuwen-Besseling 

(Peel6.1), mw. M. van der Donk (Peel6.1), mw. T. van der Wielen (Peel6.1), 

mw. C. Vriends ( Bizob) 

Afwezig: Mw. J. Aerts (LEV-groep),) dhr. W. van Hest (Wmo raad), mkg,  mw. J. 

Rutten (ONZ), dhr. P. Kuijs (Vierbinden), dhr. H. van Gemert (SWZ), dhr. P 

van Velthoven (Zorgkantoor),  

 

1. Opening en mededelingen 

- Hartelijk dank voor de ontvangst bij Oro-Atlant aan de Lindestraat in Asten. Er 

is toelichting gegeven op het project en de deelnemers hebben een rondleiding 

gehad. Dit werd zeer gewaardeerd. 

- Mw. Teeuwen geeft aan dat dit de laatste keer is dat zij de voorzitter is van 

deze tafel, wegens haar terugkeer naar de gemeente Helmond en 

werkzaamheden daar. Er is een vacature voor de functie. 

- Mw. van der Wielen neemt vooralsnog het voorzitterschap over. Na invulling 

van de vacature zal de taakverdeling worden bezien. 

- Guido. Savant; invoer blijft hangen op gemeenten. Ook Zorgboog heeft 

opmerkingen. De opmerkingen zijn doorgegeven aan Stephan Roijers. 

Opmerkingen met betrekking tot Guido kunnen sowieso rechtstreeks naar hem 

toe en hoeven niet via de FOT te lopen. 

- Informatiemarkt. Wegens de werkdruk bij Zorg en Ondersteuning wordt deze 

werkgroep nog even niet bijeen geroepen. 

- Tijdens het vorige overleg is gesproken over het eventueel organiseren van 

kennisdelingsbijeenkomsten rondom het thema dementie. De teammanagers 

van de Wmo-consulenten hebben inmiddels overleg gehad met managers van 

De Zorgboog en Savant Zorg. Zij pakken dit verder samen op. 

- Rechtmatigheid/accountants; afspraken daaromtrent worden binnen twee 

weken landelijk vastgesteld en worden vastgelegd in een addendum. Het ziet 

er naar uit dat er gewerkt kan worden met de accountantsverklaringen die de 

instellingen zelf al hebben. 

- Als toezichthouder (toezicht kwaliteit) Wmo is de GGD aangesteld. Er is een 

communicatieprotocol en een meldingsformulier. Deze wordt ook op 

www.peel6-1.nl geplaatst. Volgende keer wordt dit door mw. Van der Wielen 

verder toegelicht. 

- Over het functioneren van de transities en de Peelsamenwerking hebben 

aanbieders input kunnen geven voor de tweedaagse bijeenkomst van 

wethouders. Mw. Van der Wielen licht toe dat ook andere gremia input hebben 

geleverd. Er volgt terugkoppeling. 

http://www.peel6-1.nl/
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2. Notulen d.d. 16 juli 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

3. Stand van zaken werkgroepen 

Beschermd Wonen 

Het Onderzoeksbureau JB Lorenz heeft opdracht gekregen om onder andere te 

inventariseren welke woonvormen er zijn. Een presentatie daarvan heeft plaatsgevonden 

op de werkconferentie 3 september jl. Sfeerimpressie van de bijeenkomst van 3 

september is op de website te vinden. Daar wordt ook het onderzoek gepubliceerd.  

We hebben in de regio veel pgb-aanbieders ten opzichte van gemiddeld Nederland. 

Daarom wordt de werkgroep uitgebreid met vertegenwoordigers van de wooninitiatieven 

(ASTA Deurne, en het Regionaal Autisme Centrum, RAC. Ook wordt een  

clientvertegenwoordiging betrokken, in de vomr van de St. Door en Voor, die ook 

landelijk de ambassadeursrol heeft toebedeeld gekregen voor Zuid-Nederland). 

 

Vervoer 

Een aantal aanbieders heeft informatie verstrekt ten behoeve van de QuickScan door 

Trafficon. Trafficon beoordeelt of verdere combinaties gemaakt kunnen worden van 

vervoersstromen. Daarnaast heeft GGZ aangegeven een pilot (GGZ OB) te willen starten 

met een kleine groep (8 personen) die door middel van de inzet van individuele 

begeleiding getraind worden in het gebruik van het OV. De pilot moet nog verder 

uitgewerkt worden. De werkgroep wordt uitgebreid met een beleidsmedewerker uit het 

afstemmingsoverleg. Vooral lokaal, in samenwerking met welzijnsorganisaties kunnen 

pilots worden ontwikkeld waarbij door inzet van vrijwilligers (fietsmaatjes, en dergelijke) 

of “tools” bijv. route met iphone, cliënten in staat worden gesteld zelf naar de 

dagbesteding te gaan waardoor vervoerskosten worden voorkomen.  

Over tarieven vervoer 2016 moeten nog besluiten worden genomen. 

 

Social Return 

De werkgroep komt op 9 november weer bijeen. Er is met behulp van de bouwblokken 

methode een inventarisatie gedaan van de huidige SR inzet (kapitaliseren hiervan) en 

iedere aanbieder heeft een plan van aanpak ingediend. Men werkt nu aan een nog 

scherpere definitie van social return, wat valt er onder en wat niet. Daarnaast wil men 

een eigen pilot op gaan starten. In samenwerking. Begin volgend jaar wordt de stand 

van zaken bij de individuele aanbieders weer geactualiseerd m.b.v. de blokken methode. 

 

Informatie & Gegevensuitwisseling 

Mw. Van der Wielen en mw. Van der Donk zullen wisselend aansluiten bij de werkgroep. 

De aanbieders zijn tevreden met de voortgang in de werkgroep. Er wordt goed 

samengewerkt, wel duren sommige zaken veel langer dan dat iedereen van te voren had 

kunnen inschatten. De transitie is nog niet afgerond. Mw. Sabir geeft aan dat wenselijk is 

dat ook Huishoudelijke Ondersteuning daarbij aansluit: er is nu eigenlijk geen plek waar 

dit soort onderwerpen kunnen worden besproken voor HO. Peel6.1; dit wordt maandag 

aan de FOT HO opgepakt. 

 

4. Nieuwe categorien en tarieven, voorstel 2016  

Het nazenden van de stukken is niet gelukt. De bedoeling was dat er een integraal advies 

zou komen van de werkgroep en Z & O. Dat is tijdstechnisch nog niet gelukt. Peel 6.1. 

wil graag met de mensen uit het veld vanuit aanbieders en een vertegenwoordiging 

vanuit Z & O de discussie voeren.. In zijn algemeenheid is het zo dat er nog niet 

voldoende gegevens uit het systeem kunnen worden gehaald om goede doorrekeningen 

te maken voor 2016. Dat kan pas begin volgend jaar. Gegevens op cliëntniveau zijn nog 

niet bekend.  

Conclusie is wel dat de evaluatie van de nieuwe categorieën en tarieven zoals wij deze 

gepland hadden voor het najaar, niet kan plaatsvinden. Deze zal op moeten schuiven. 
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Het idee is dan ook om de huidige tarieven en categorieën te handhaven tot 1/5 of 1/7 

volgend jaar en daar zo min mogelijk in te veranderen. Het moet echter wel “te doen” 

zijn voor de aanbieders (qua inkomsten) en voor de gemeenten. Op basis van de verdere 

uitkomsten wordt bezien of financiële compensatie nodig en mogelijk is. 

Dhr. Westdijk geeft een uitleg. 

Voor begeleiding individueel is het aantal nieuwe indicaties per juli 2015 iets toegenomen 

t.o.v. juli 2014, voor begeleiding groep is er sprake van een kleine afname. Per saldo een 

lichte stijging. Dit is niet het beeld wat er bij de aanbieders bestond. De leden van de 

werkgroep hebben getracht de cijfers ook nog te vergelijken met die van de eigen 

organisatie over 2013 en 2014. Omdat we echter op geen enkele manier aan beide 

kanten “appels” krijgen is de vergelijking niet te maken en heeft de werkgroep dan ook 

unaniem besloten hier een streep onder te zetten. Het gaat er toch om wat de toekomst 

brengt. 

Wat we wel zien is dat de verdeling over de verschillende categorieën significant afwijkt 

t.o.v de aannames die zijn gedaan op basis van de info van de aanbieders. Dat betekent 

dat er bij zowel BI als bij BG in minder zware categorieën wordt geindiceerd. Er zal dus 

bekeken moeten worden of de aannames niet juist zijn geweest of indicaties “strikter” 

zijn. Dat is de inhoudelijke discussie die nu gevoerd gaat worden. De werkgroep heeft 

een voorstel gemaakt wat als input zal dienen voor de sessie met aanbieders en Z&O. Dit 

betreft dan aanpassingen voor de korte termijn. Daarnaast moet gestart worden met de 

echte evaluatie t.b.v. 1-7-2016. 

 

Op hele korte termijn zal vanuit Z&O een uitnodiging gedaan worden om met aanbieders 

en consulenten het voorstel van de werkgroep te onderzoeken op haalbaarheid. 

Voorstel is dan ook om huidige systeem te handhaven tot 1 juli 2016 en ondertussen 

diepgaande evaluatie uit te voeren. Vervolgens moet er een conclusie worden getrokken 

mbt de houdbaarheid van de nieuwe categorieën en de tarieven. Dit sluit aan op de 

ontwikkelingen bij Beschermd Wonen. Doel is om een acceptabele finaciering af te 

spreken.  

 

V.w.b. de tarieven Beschermd wonen: voorgesteld wordt om  de tarieven Beschermd 

Wonen vooralsnog niet te korten, vanwege onduidelijkheid over landelijke ontwikkelingen 

en het budget. Mocht blijken dat er hele gekke dingen gebeuren, waardoor het budget 

sterk overshreden wordt, dan wordt hierop teruggekomen. 

 

Kortdurend Verblijf. Het volumeonderoek wordt nu gedaan. Per mail zal een voorstel voor 

tarieven 2016 worden gedaan aan de aanbieders die het betreft. 

 

 

5. CAK 

De aanbieders die deelnemen in de werkgroep nieuwe categorieën en tarieven hebben 

allerlei input geleverd t.b.v. de evaluatie. Ook met betrekking tot zaken die thuis horen 

in de werkgroep informatie  en gegevensuitwisseling. Deze input is doorgegeven aan die 

werkgroep met het verzoek het op te pakken. Eén onderwerp springt er uit en dat is de 

info verstrekking richting CAK. Aanbieders zijn dat blijven doen zoals ze dat deden, maar 

zien graag dat de gemeente deze rol overpakt.. Een werkgroep binnen Zorg en 

Ondersteuning gaat hier op korte termijn mee aan de slag.Dit zowel bezien vanuit de 

aanbieders (administratieve lastenverlichting) en gemeenten (administratieve verzwaring 

maar ook het aspect van de inkomsten vanuit eigen bijdrage), maar vooral ook vanuit de 

klant (rechtszekerheid en financiëel belang) . Dit onderwerp komt dus terug op de 

agenda.  

 

Naar aanleiding van het herboordelingsplan: 

Er lijkt niet veel onrust of onduidelijkheid te zijn ontstaan bij cliënten. De aanbieders 

ervaren zelfs dat de maatregel rust heeft gebracht.  

Er is een bijpraatoverleg geweest met de W-raden: daar is  aandacht gevraagd voor de 

informatieverstrekking naar cliënten m.b.t. de wijzigingen in de systematiek eigen 



  Pagina 4 van 4 

bijdrage per 1 januari a.s.. Nu de Wmo met een andere kostprijssystematiek werkt dan 

onder de AWBZ kunnen mensen (zij die momenteel nog niet het maximale betalen) met 

een hogere eigen bijdrage worden geconfronteerd.. Daarover zal daarom meer informatie 

via weekbladen en consulenten worden verstrekt. Datzelfde wordt gevraagd aan de 

aanbieders. Er komt informatie op de website. Ook in de beschikking herbeoordeling zorg 

in natura wordt hier aandacht aan besteed. 

 

 

 

 

6. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/afsluiting 

Mw. Van der Wielen vraagt of er geluiden zijn over de raadsinformatiebrief waarin de 

Zorgboog: graag aandacht voor indicatie vervoer van clienten die in nabijheid van 

dagbesteding wonen. Ook die mensen kunnen veelal niet op eigen kracht naar de 

dagbesteding komen.  

Dhr. Van Sambeek; laten we vooral de tijd nemen om werkelijk in gesprek te gaan over 

de transformatie. 

Mw. Van Schijndel vraagt of er toegezien wordt op de kwaliteit van bijvoorbeeld nieuw 

opkomende zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen. 

De voorzitter wordt uitgebreid bedankt.  

 

 

 

 

 

Volgend overleg: op 19 november van 13.00 - 17.00 uur. 

 

 


