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 Datum: 20 oktober 2016 

Onderwerp Tijd: 13:00 uur 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Marielle van Meijl 

Locatie: Boscotondo – Helmond 

 

Aanwezig: mw. S. Ubaghs (ORO), mw. D. Rijntjes de Zorgboog), mw. D. Hoopman 

(SWZ), mw. M. Van der Heijden (St. Zorgboeren Zuid), dhr. R. Geneuglijk 

(GGZ OB), dhr. J. Ragetlie (LEV-groep), mw. Willemstein (Buro Maks), dhr. 

D. van Sambeek (Zorgcoop.), dhr. E. Dracht (Savant), mw. J. van Schijndel, 
dhr. J. Van de Pas (Impegno), dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. H. Dittner 

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

M. van Meijl (Bizob) 

Afwezig: mw. A. Tielemans (Senzer), dhr. J. Feuerriegel (SMO), dhr. P. Kuijs 

(Vierbinden), dhr. P van Velthoven (CZ Zorgkantoor), mw. I. van Goch (Onis) 

dhr. J. Schrover (MEE), dhr. H. van Elburg (Bizob) 

 

 

1. Opening  

Mw. Van der Wielen heet iedereen welkom.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag FOT 22 september 2016 

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Overeenkomst Wmo 2015 begeleiding 

Mw. Van der Donk licht toe dat er is gewerkt aan het doorontwikkelen van de 

overeenkomst. De oorspronkelijke basisovereenkomst is verwerkt in hoofdstuk 1 van de 

voorliggende overeenkomst. De oorspronkelijke deelovereenkomst is verwerkt in 

hoofdstuk 2 en verder. De overeenkomst is verbeterd, aangescherpt, verduidelijkt en de 

ervaringen van de afgelopen periode zijn er in verwerkt (bijvoorbeeld: de onderwerpen 

vervoer en wachtlijst). In zijn algemeenheid kan de overlegtafel zich vinden in de nieuwe 

overeenkomst. Er zijn enkele specifieke vragen en opmerkingen, waar nog naar wordt 

gekeken c.q. die worden verwerkt: 

 Het is een overeenkomst voor zes gemeenten; 

 De tekst van artikel 1.4 lid 1 en 2 zal opnieuw worden bezien; 

 De tekst van artikel 1.4 lid 7 ligt ter toetsing  bij  VNG; 

 Nieuw is lid 8 van artikel 1.6; 

 Artikel 1.6: de Eigen verklaring en bewijsstukken worden alleen gevraagd van 

nieuwe aanbieders; 

 Artikel 1.11: toegelicht wordt dat een bewerkersovereenkomst niet noodzakelijk 

is; 

 Artikel 1.13 is een specieke bepaling voor ZZP-ers. De overige bepalingen gelden 

ook voor hen; 

 In artikel 2.1. zullen de begrippen 1 (in het licht van 2.3 lid 1) en 5 (invoegen 

leeftijdscriterium) opnieuw worden bezien; 
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 Artikel 2.3 lid 1 wordt nog een keer bekeken als het gaat om de doelstelling 

”voorkomen van achteruitgang”; 

 Artikel 2.5 lid 3: het begrip “essentiële” wordt toegevoegd aan het begrip 

“wijzigingen” ; 

 Artikel 2.5 lid 5: standaardvolume zorginzet zal, ter verduidelijking, worden 

geherformuleerd (nadruk op maatwerk); 

 Artikel 2.7 lid 2 wordt aangepast ter voorkoming van verwarring: link wordt 

gelegd naar lid 6. 

 In artikel 2.7 is artikellid 3 weggevallen. Dit wordt toegevoegd met vernummering 

van de leden nadien. ; 

  Artikel 3.6. Voorgesteld wordt om toe te voegen dat relevante verkregen 

informatie uit KTO zoals beschreven in lid 2 met gemeente, op verzoek daartoe, 

wordt gedeeld; 

 In artikel 3.7 wordt verwezen naar het landelijke protocol, 

 Bijlage 3: bij de tarieven vervoer dient de koppeling met doelgroepen te worden 

losgelaten. Dat wekt verwarring; 

 Bijlage 3: wat is een redelijke termijn in geval van deels planbaar. Kan dit nader 

gespecifieerd worden met criterium van 48 uur ? 

 Bijlage 4: de uitkomsten van cliëntervaringsonderzoeken (indien die worden 

gehouden) toevoegen als kpi. 

 Bijlage 6: Social Return / gemaakte opmerkingen worden teruggekoppeld naar 

werkgroep SR. Afspraak is dat vanuit deze werkgroep de tekst geactualiseerd / 

aangepast kan worden. 

 

Partijen vragen of zij opnieuw bij ondertekening alle bijbehorende documenten weer 

opnieuw moeten aanleveren. In principe is dat niet nodig, voor zover deze reeds volledig 

zijn en nog steeds actueel.  

De overeenkomst wordt begin volgende week gepubliceerd op Negometrix. Hierop kan 

binnen twee weken gereageerd worden. De opmerkingen/aanvullingen zullen worden 

verwerkt en de aangepaste overeenkomst zal ter finale besluitvorming geagendeerd 

worden voor de FOT van 17 november. 

 

5. Ontwikkelagenda 

De punten van de ontwikkelagenda worden doorgenomen. Geconcludeerd wordt dat alle 

punten kunnen blijven staan op de ontwikkelagenda met de toevoeging van het 

onderwerp Privacy aan punt 3 en ontschotting van financiering bij punt 6 en mogelijk de 

toevoeging van het bevorderen van eigenaarschap van inwoners.  

Tevens zal er aanvulling plaatsvinden in de inleiding in die zin dat de overlegtafel ten 

aanzien van deze onderwerpen de effecten en ontwikkelingen zal volgen en indien zij dit 

nodig acht, signalen zal afgeven. Als voorbeeld wordt hierbij genoemd dat de tafel 

signalen kan afgeven wanneer lokale ontwikkelingen de regionale inkoop (kunnen) 

beïnvloeden. Niet alle onderwerpen kunnen vanuit de FOT worden aangestuurd of 

uitgewerkt, maar ontwikkelingen van onderaf kunnen wel relevant zijn voor de inhoud 

van de maatwerkvoorzieningen of geformuleerde doelen. Het uitwisselen van deze 

ontwikkelingen, het bespreken van effecten en het eventueel afgeven van signalen op de 

genoemde onderwerpen is dan wel een rol voor de overlegtafel. 

 

6. Vakantiesluiting 

Het onderwerp vakantiesluiting wordt besproken aan de tafel. Geconcludeerd wordt dat 

een integrale vakantiesluiting nooit aan de orde kan zijn. Er moet altijd sprake zijn van 

continuïteit van zorg. In individuele gevallen kan een maatwerkoplossing geregeld 

worden, maar er moet altijd sprake zijn van vervanging dan wel een 

terugvalmogelijkheid voor de cliënt. 

Het onderwerp zal worden opgenomen in de overeenkomst Wmo 2015 begeleiding. 
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7. Terugkoppeling werkgroepen 

Werkgroep Social Return 

De werkgroep is sinds de laatste FOT (nog) niet bij elkaar geweest.  

 

Werkgroep categorieën  

Hier is sprake van work in progress. Er is op dit moment geen nieuwe informatie. 

 

 

8. Rondje ervaringen  

LEV-groep: het is druk in de wijkteams. Onderzocht wordt hoe dit komt. Zij zijn in 

diverse Peelgemeenten betrokken bij het organiseren van de toegang. 

 

Zorgcoöperatie: Zij zijn nog bezig met de Governancecode. In Laarbeek zijn zij betrokken 

bij het proces om jonge senioren te stimuleren hun eigen netwerk te activeren. 

 

Zorgboog: In Liessel worden vrijwilligers geschoold in het verrichten van licht 

verzorgende handelingen. Hierover zijn zij nu ook in gesprek in Asten. 

In Bakel loopt een pilot met digitale sleutels (app op telefoon medewerker). Dit vereist 

aanpassingen aan slot woning. Woningbouwcorporaties reageren enthousiast. 

 

GGZOB: bezig met ambulantisering en willen ook de specialistische zorg naar de wijken 

brengen (‘GGZ in de wijk’). 

 

Peel 6.1 Geconstateerd wordt dat het rondje ervaringen nu hele andere onderwerpen 

omvat dan vorig jaar. Het gaat nu veel minder om het inregelen en veel meer over 

ontwikkelingen die bijdragen aan de transformatie. Dat is goed om te ervaren. Zo 

ontstaat ook inzicht in de verschillende lokale ontwikkelingen waar partijen bij betrokken 

zijn. 

 

De wethouders zullen aansluiten in de FOT jeugd van 23 november om de ontwikkelingen 

in de Peel toe te lichten. Daarnaast zal er door de Peelgemeenten een 

informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor de aanbieders. De datum hiervan is 

nog niet bekend. 

 

9. Rondvraag, afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Data 2016:  

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

17 november; 15 december. 


