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 Datum: 21 januari 2016 

Onderwerp Tijd: 13:00/15:00 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo 

 

Aanwezig: mw. I. van Goch (Onis), dhr. C. Janssen (ORO), mw. D. Rijntjes (de 

Zorgboog), dhr. E. Dracht (Savant), mw. K.  Suurmeijer  (Impegno), mw. D. 

Hoopman (SWZ),  dhr. D. van Sambeek (Zorgcoop.), mw. M. Van der 

Heijden (St. Zorgboeren Zuid), dhr. J. Feuerriegel (SMO), dhr. H. Schreurs 

(GGZ OB), dhr. J. Rateglie (LEV-groep), mw. A. Tielemans (Atlant), dhr. H. 

Dittner (Wmo raad), mw. N. Willemstein (Buro Maks), mw. M. van der Donk 

(Peel6.1), mw. T. van der Wielen (Peel6.1), dhr. H. van Elburg en mw. C. 

Vriends ( Bizob) 

Afwezig: dhr. J. Schrover (MEE) mkg, dhr. W. van Hest (Wmo raad) mkg, mw. J. van 

Schijndel (WMO raad), dhr. P. Kuijs (Vierbinden), dhr. P van Velthoven (CZ 

Zorgkantoor) 

 

1. Opening en mededelingen 

Ten aanzien van het contractmanagement wordt de rol van dhr. Van Elburg toegelicht. Er 

worden afspraken ingepland in het kader van contractmanagement. Er zijn op dit 

moment 94 gecontracteerde ZIN-aanbieders. 

 

Stand van zaken Peel 6.1; Er wordt geen nieuwe GR Peel 6.1. opgericht. Gemeenten 

blijven gezamenlijk inkopen op de bestaande en nieuwe taken Wmo en jeugd. Regionaal 

beleid en facturatie blijven belegd op de schaal van de Peel. Alle gemeenten zullen voor 1 

maart aangeven of en welke taken zij onder de dienstverleningsovereenkomst van de 

gemeente Helmond uitgevoerd willen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld over de 

aansturing van de consulenten.  

Vanuit de aanbieders zijn er diverse vragen en punten van aandacht; 

- Wat betekent dat dan voor de toegang? Het kan dan wellicht zo zijn dat eenzelfde 

situatie door verschillende gemeenten anders beoordeeld kan worden: hoe wordt 

eenduidigheid en kwaliteit bewaakt? Zowel in beleid als in uitvoering? 

-  Een pleidooi voor regelarme afspraken (verantwoording en registratie), als 6 

gemeenten die verschillend gaan doen, nemen de administratieve lasten toe. 

-  Wat betekent dit voor de Ontwikkelagenda? Aan de FOT doen we meer dan het 

maken van technische afspraken over contracten. Het is een gezamenlijk 

ontwikkelingstraject, over de hele Peelregio. Kan dit in stand blijven? Als er door 

zes gemeenten verschillend beleid ontwikkeld wordt, heeft dat invloed op de positie 

en het functioneren van de FOT. 

 

Mw. Van der Wielen;  

- De aansturing van consulenten is inderdaad een vraagstuk, waar de wethouders 

zich nog over buigen. In beginsel is de beoordeling altijd een maatwerksituatie. 

individuele beoordeling is het wezen van de Wmo. In de nulde lijn kunnen wel 

lokaal andere voorzieningen zijn, die hierbij een rol spelen. Maar zij onderschrijft 

het signaal dat het van belang is om de deelovereenkomsten eenduidig uit te 

voeren en van daaruit ook de uniforme kwaliteit van de werkprocessen en 



  Pagina 2 van 4 

beoordelingen te borgen. Dit signaal is ook vanuit de Wmo-beleidsmedewerkers 

binnen Peel 6.1. afgegeven aan de wethouders. Vanuit ‘beleid’ is er zeker ook 

behoefte aan goede verbindingen met kwaliteit en uitvoering. Dit levert ook 

informatie op waarmee inkoop en beleid gevoed kunnen worden. 

- De afspraken over het contract en de inhoud daarvan blijven gehandhaafd, dat 

gebeurt aan de FOT, het is niet de intentie van de wethouders om dit te 

veranderen.  

 

Verscheidene deelnemers van de fysieke overlegtafel willen wel een dringend beroep 

doen op de wethouders om verbinding en samenwerking te borgen. Er wordt opgemerkt 

dat de Peelregio via de FOT’s een goede en inhoudelijke aanpak heeft gerealiseerd. Het 

zou heel jammer zijn als dit afbrokkelt. Dit wordt door alle partijen gedeeld.  

 

Mw. Van der Wielen zal deze boodschap overbrengen aan de wethouders.  

Enkele instellingen geven aan zelf al een gesprek te hebben gehad met de beide 

voorzitters van het Peelportefeuillehouderoverleg Wmo en Jeugd. Dit n.a.v. een brief 

waarin zij hun zorgen hebben beschreven. Het was een goed gesprek. De partijen hopen 

dat de gemeenten erin slagen om de goede samenwerking te behouden. 

 

Dhr. Schreurs meldt dat in afwachting van de uitkomsten van deze ontwikkelingen de 

‘transformatie-bijeenkomst’ even on hold wordt gezet.  

 

Accountantsverklaring; 

De Zorgboog heeft een brief gestuurd aan de colleges om bezwaar te maken tegen de 

nieuwe opdracht inzake de accountantscontrole. Dit moet eerder plaatsvinden dan is 

overeengekomen in de deelovereenkomst en bovendien ook voor 6 afzonderlijke 

gemeenten. 

Mw. Van der Wielen meldt dat de brief wordt besproken in de regionale werkgroep 

rechtmatigheid (21 gemeenten). Hierin is een gezamenlijke lijn afgesproken over de 

wijze waarop de 21 gemeenten met het controleprotocol verder willen gaan. Dit wordt 

ingegeven door de eisen die de eigen accountants stellen en dat kan afwijken van het 

landelijke protocol. Het is voor gemeenten van belang om goedkeuring te krijgen. De 

brief zal worden beantwoord vanuit deze regionale werkgroep. Mw. van der Wielen gaat 

ervan uit dat de wethouders hier ook bij betrokken worden.  

 

Beschermd Wonen:  

Afgelopen jaar is de FOT omgevormd tot een werkgroep. Met de doorontwikkeling van 

beschermd wonen ligt het voor de hand om deze weer de status van FOT te geven, 

omdat we nu werkelijk “slagen gaan maken.” Vanuit de FOT gaan voorstellen naar de 

gemeenten. Deze zullen ook ter kennisgeving van deze FOT worden gebracht. Er wordt 

momenteel hard gewerkt aan de nieuwe contouren van beschermd wonen. Hiervoor 

wordt de input van het onderzoek, de werkconferentie en de Expertisetafels gebruikt. 

 

CAK;  

SWZ heeft aandacht gevraagd middels een brief aan colleges voor een grote groep 

cliënten vanwege de hoge bijdrage CAK. 

Mw. Van der Wielen; dit is reeds eerder al met de wethouders besproken. Zij staan 

hiervoor open, maar willen graag de problematiek wat beter in beeld gebracht hebben in 

de vorm van casussen. SWZ werkt hieraan mee, cliënten worden op individueel niveau 

benaderd. Algemene oproep aan de deelnemers om cliënten en Peel 6.1. met elkaar in 

contact te brengen wanneer deze problematiek speelt.  

SWZ: A2-gemeenten hebben de bijdrage gemaximaliseerd tot € 100,-/4 weken. De regio 

BOV heeft ook een maximum ingesteld van € 350,-/maand. 

Mw. Van der Wielen; omvang en type client zijn voor gemeente belangrijk in de 

afwegingen. 
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2. Notulen d.d. 19 november 2015 

Het verslag wordt verder goedgekeurd. 

 
3. Werkgroepen 

Werkgroep social return; in tweede kwartaal zal Reinier Roosjen een presentatie geven. 

 

Werkgroep vervoer:  

Mede naar aanleiding van huidige casussen is het thema erg actueel. Afgesproken wordt 

om de werkgroep Vervoer weer snel een doorstart te geven, gelet op de noodzaak om te 

komen tot een zo groot mogelijke efficiency. Trafficon heeft een quickscan gemaakt en 

wordt gevraagd die te presenteren. 

 

Werkgroep tarieven en categorieën wordt ingepland; deelnemers zijn Anja Korsten, 

Diana Rijntjes, Jurgen Feuerriegel en Henk Schreurs. 

 

Werkgroep informatie & gegevensuitwisseling; Zaken die hieruit voorkomen worden in de 

nieuwsbrief vermeld.  

 

4. Ervaringen 

- ORO: 29 januari is als deadline gesteld voor het aanleveren van facturen. Heel 

veel is aangeleverd, maar er is geen respons vanuit de gemeente, geen 

ontvangstbevestiging.  

Stel dat er een deel afkeur is op 28 januari, dan kan dat niet voor 29 januari 

hersteld worden. Moeten we zo heel strak vasthouden aan 29 januari voor het 

indienen van de facturen? 

Mw. Van der Wielen; heeft natuurlijk ook alles te maken met het belang om snel 

over een adequaat inzicht te beschikken, dit is ook van belang voor de werkgroep 

tarieven. 

- Impegno: Betaling facturen heeft een (soms forse) achterstand bij Impegno. Mw. 

Van der Wielen verzoekt dit soort zaken te melden via  de mail: 

zofinancien@helmond.nl 

- SMO: heeft vragen over de indicatieperiode. Waar afspraken zijn van 6 á 8 weken, 

is dit soms opgelopen naar 3 maanden. Mw. Van der Wielen: de afspraak is om 

hier met de teammanager contact over te leggen. Daarnaast is de afspraak dat er 

al wel vooruitlopend op de afronding een mail met opdracht verstrekt kan worden. 

- LEV:  - is in de regio ook aan het kijken naar preventie.  
flexibele schillen binnen de organisatie; hoe gaan anderen daarmee om in het kader van de 
nieuwe regels voor tijdelijke dienstverbanden?  

- SWZ:  wat zijn de effecten van de Peelontwikkelingen op Guido? We hebben er veel tijd in 
gestopt. Mw. Van der Wielen geeft aan dat er geen intentie ligt om hier iets aan te 
veranderen. Dhr. Janssen: voor jeugd ligt dat anders, daar wordt niet mee gestart voorlopig.  

- Zorgcoöperaties: Zijn er in geslaagd om een regelarm contract te sluiten met het 

Zorgkantoor, dat is goed nieuws. Er is verder contact met de staatssecretaris over 

de positionering van de zorgccoöperatie tussen grote aanbieders. Er komt een 

beweging tot gang waarbij in de lokale setting ontwikkelingen vorm gegeven 

kunnen worden.  

Op vraag van de GGZ hoe de kwaliteit geborgd wordt antwoordt dhr. Van 

Sambeeck dat de cliënt zelf kwaliteit bepaalt. De beroepskracht is toegevoegd aan 

de regiefuctie van de client. Dit wordt in de komende jaren verder ontwikkeld. 

- Mw. Van der Wielen: ter info; Volgende week is er een expertisetafel kwaliteit 

Beschermd Wonen. 

- Mw. Van der Heijden; In de A2 zijn er extra werkgroepen;  “privacy” en 

“voorliggend veld”. Mw. Van der Wielen; die komen waarschijnlijk voort uit hun 

Ontwikkelagenda. Er kunnen altijd nieuwe thema’s aan toegevoegd worden als 

daar behoefte aan is, dat kan per regio wel verschillend zijn. 

mailto:zofinancien@helmond.nl
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- SWZ; Er is wel behoefte aan gesprek over nulde en eerste lijn. Als de instroom 

minder is, wat betekent dat dan voor de contracten en de voorliggende 

voorzieningen. Wanneer we op de inhoud door kunnen spreken is dat wel een 

wenselijk onderwerp. Mw. Van der Wielen; laten we dat agenderen voor eind 

tweede kwartaal. 

 

Data 2016:  

allen van 13:00-17:00 in Boscotondo; 

18 februari; 17 maart; 21 april; 19 mei; 16 juni; 14 juli; 22 september; 20 oktober; 17 

november; 15 december 

Let op: aanpassing datum FOT september. 

 

 


