Datum:

19 oktober 2015

Onderwerp

Tijd:

15.00 – 17:00 uur

Fysieke Overlegtafel Huishoudelijke
Ondersteuning

Notulist:

Corine Vriends

Locatie:

‘t Cour te Helmond

Aanwezig:

dhr. F. Vliegenberg (Thuiszorg Samen Verder), dhr. E. Kraan (Rinette Zorg), dhr. B.
Wijenberg (LandvanHorne), mevr. C. Engels (Savant Zorg), dhr. H. Wiekart (TSN
Thuiszorg), Mevr. J. van Schijndel (Wmo Raad), dhr. V. Neijts (Zuidzorg), mevr. S.
Meeuwsen (Tzorg), dhr. W. Derks en dhr. W. Poels (Axxicom), Dhr. H. Dittner (Wmo
Raad), mevr. M. van der Donk en mevr. M. Rutten ( Peel6.1), mevr. C. Vriends
(Bizob)

Afwezig:

-

Voorzitter:

Mevr. M. Rutten (Peel 6.1)

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2.
Mededeling
Kan HHT worden ingezet bij intramurale setting; neen. De combinatie van een Wlz-indicatie en HHT
is niet mogelijk. Indien evenwel (nog) sprake is van een thuis-situatie (niet intramuraal), kan – ook
met een Wlz-indicatie, HHT worden ingezet.
Vragen tussen de FOT’s door waaronder vragen nav concrete casussen ; is het een idee om elke
maand een uur voorafgaand aan overleg vragen te bespreken? Om vervolgens, - als daar iets
uitkomt relevant voor alle aanbieders -, het direct aan FOT te kunnen bespreken. Dit gaan we
uitproberen.
PGB; voor PGB-indicatie wordt door Zorg en ondersteuning nog steeds een urenindicatie gesteld.
Hierbij wordt twee uur als uitgangspunt genomen waarbij vervolgens eventueel – afhankelijk van de
concrete situatie, op- of afschaling van tijd plaatsvindt. Bij een hoorcommissie in een van de
Peelgemeenten zijn vragen gesteld omtrent de mate van meetbaarheid van deze wijze van
indiceren. Vraag: zijn er aanbieders die Zorg en Ondersteuning van input kunnen voorzien vanuit
ervaringen in andere regio’s. Er ontstaat een gesprek waarbij aanbieders nadrukkelijk aangeven dat
voorkomen moet worden dat je teruggaat naar een indicatieprotocol waarbij tijd wordt gekoppeld
aan specifieke activiteiten. TSN zal info aanreiken vanuit de gemeente Bronckhorst.
3.
Notulen FOT 7-9-2015
Er ontstaat gesprek naar aanleiding van de bezwaarschriften en de drieweggesprekken. Er wordt
aandacht gevraagd aan Zorg en Ondersteuning voor zorgvuldigheid van plannen afspraken,
voorbereidingstijd en verslaglegging.
De notulen van FOT 7-9-2015 zijn vastgesteld.
4.
De notitie “Evaluatie Huishoudelijke Ondersteuning 2015”
De code en de notitie moeten nog door de afzonderlijke colleges worden goedgekeurd. Gevraagd
wordt om deze notitie vooralsnog vertrouwelijk te behandelen. Het voorstel voor het tarief is dus
nadrukkelijk onder voorbehoud van besluitvorming door de zes Peelcolleges.
De notitie is op paragraafniveau doorgenomen in de wetenschap dat eenieder weinig tijd heeft gehad
de notitie te bestuderen.
Conclusie paragraaf 3 . Er is totale afname van aantallen en tevens een verschuiving van PGB naar
ZIN.
Naar aanleiding van paragraaf 5; Gemeentelijke bijdrage HHT 2016 blijft 12,50 euro voor alle
Peelgemeenten indien landelijk beleid gelijk blijft.
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Paragraaf 6;
Algemeen; Voor HO+ blijkt dat, ondanks dat de persoon dezelfde kan zijn, op hoger schaalniveau
wordt uitbetaald.
Savant; In eerder overleg ging het volgens Savant om competenties: HO+ vraagt andere
competenties van de medewerker
TSN; het is EN EN, dus meer inzet kan aan de orde zijn in geval van HO+ en andere competenties.
Thuiszorg Samen Verder; het kan zijn dat in geval van HO+ iemand anders wordt ingezet.
Savant; de consulenten opereren niet uniform Inzet met te lage competentie is niet wat de klant
nodig heeft.
Mw. Rutten geeft toelichting op de tariefopbouw in voorstel 2016, waarbij gekeken is naar de
gemeentelijke budgetten voor 2016. Met het gedane voorstel wordt door twee gemeenten het
budget 2016 overschreden maar wethouders van de betreffende gemeenten hebben aangegeven dat
te accepteren. Indien het voorgestelde tarief HO+ niet toereikend is, dan moeten de Peelgemeenten
schuiven met het tarief voor de HO basis.
TZorg; zijn de Peelgemeenten bij klantaantallen (op basis waarvan het tarief 2016 is bepaald)
uitgegaan van gelijkblijvende aantallen of van voortzettende daling? Er is gerekend met aantallen die
nu bekend is waarbij geen aanname is gedaan van een verdere daling in 2016., Stel dat er
proportioneel wel een daling te zien is, mogen de aanbieders dan rekenen op bijstelling? Mw. Rutten
geeft aan dat partijen gebaat zijn bij duidelijke tariefstelling. Indien aanbieders bij verdere daling
klantaantaantallen telkens herijking van de tarieven vragen dan wil gemeente hetzelfde bij mogelijke
toename van de aantallen.
Vanuit TSN wordt aangegeven dat het niet reëel is om het tarief voor 2 jaar vast te leggen (2016 en
2017). Kostenstijgingen na 1 januari 2016 – denk met name aan stijging personeelskosten(cao) –
kunnen dan niet opgevangen worden. Een indexering per 2017 op basis van cao wijzigingen is dus
nodig,
Na discussie over budget, politiek et cetera wordt het volgende afgesproken;
Alle aanbieders wordt gevraagd om uiterlijk woensdag 28 oktober aan BIZOB te laten weten of ze
akkoord kunnen gaan met de tarieven. Indien blijkt dat meerder aanbieders kunnen aantonen dat de
tarieven te laag zijn (op basis van open boek calculatie), zullen we met elkaar in gesprek gaan.
Afgesproken wordt dat over de reacties gecommuniceerd wordt.
Gesproken wordt over de bilaterale regeling die per 1 januari 2015 met Savant is gesloten. Deze
gaat niet ten koste van de gemeentelijke budgetten HO!
Is het een mogelijkheid om de HHT-gelden te benutten voor HO-tarieven? Daar zit een risico
Voorstellen (werkwijzen andere gemeenten) mogen op de mail gezet worden.

5.
-

-

Rondvraag
Savant; periode 13 is 5 weken; er moet een week extra zorg geleverd worden die niet
gefactureerd kan worden. Landelijk is er vijf weken van gemaakt. Kan Peel6.1 dat dan ook.
In deze laatste week van het jaar wordt minder hulp ingezet dan regulier.
Gemeente merkt op dat aan het einde van 2014 voor een aantal klanten dubbele facturering
mogelijk is gemaakt i.v.m. overgang oude contract (uren) naar nieuwe contract (vast bedrag
per zorgperiode). Dit had te maken met feit dat ingangsdatum zorgperiode 1 toen op 29
december viel. Dubbel facturering was toen echter voor slechts een beperkt aantal klanten het
geval.
Gemeente komt hier op terug. Antwoord begin volgende week (voor woensdag 28 november).
Ingangsdatum nieuwe tarieven koppelen aan start periode 1 in 2016: dat is 4 januari.

Volgende vergadering: maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur
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