Datum: 18 maart 2019
Onderwerp
Tijd:
15:00-17:00 uur
Fysieke Overlegtafel Huishoudelijke Ondersteuning
Notulist: Huseyin Yarar
Locatie: Gemeentehuis Deurne
Aanwezig:
Dhr. F. Vliegenberg (Thuiszorg Samen Verder), Dhr.h. Dittner (WMO Raad),mw. M.Post
(Axxicom), mw M. Hubrechsen (Tot uw dienst), mw. P. Loden (Savant Zorg), dhr. T. van
Gils(Tzorg), Dhr. B.van Hoefnagel (Tzorg), dhr. W. van Bussel (Poetszorg), mw. A.
Smulders ( Rinette Zorg), mw. M. Versteegen (Land van Horne), dhr. P. Berkers
(gemeente Helmond),P.van Grunsven (gemeente Helmond),mw. E. Merlo en mw. M.
Rutten (Peelgemeenten), dhr. H.Yarar (Bizob/Peelgemeenten).
Afwezig:
Mw. J. van Schijndel (Wmo Raad), V. Neijts (Zuidzorg), mw. L. Müller (Axxicom), dhr. H.
Wiekart (Acteon), M.Gardeniers (gemeente Helmond), B.Wijenberg (Land van Horne),e,
Kraan (Rinette Zorg),J. van Schijndel (WMO Raad),C. van der Vorst (gemeente
Helmond),
Voorzitter:
Mw. E. Merlo.
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering.
2.

Mededelingen
-

-

3.



Mieke van der donk bedankt alle aanbieders voor de prestatie optische controle
huishoudelijke ondersteuning.
Door de aanbieders is opmerkt dat, aanbieders geen terugkoppeling hebben gekregen over de
onvoldoendes. Aanbieders willen rapportage ontvangen over de onvoldoendes, die de cliënten
hebben gegeven.
Er is een communicatie geweest richting media/burgers over de optische controle onderzoek.
Met de verslag wordt er krant artikel meegestuurd over de bericht in de Eindhovense dagblad.
Regio Helmond & Peelgemeenten heeft contact met de minister over de huishoudelijke
ondersteuning, op 18 maart 2019 is de minister naar gemeenten Someren gekomen om over
de wijzigingen WMO wet en huishoudelijke ondersteuning te bespreken. Wegens het incident
in Utrecht is dat uitgesteld naar een onbekende datum.
Vaststellen notulen FOT 10 december 2018

Pagina 1, punt 3 - Savant: notitieveld 301 bericht wordt niet gevuld bij verandering van aanbieder.
Antwoord Mw. Marleen van Rutten is: komt door het achterstallige berichtenverkeer wegens
verandering van het systeem.
Pagina 1, punt 3a - Savant: de werkwijze is niet duidelijk. Mw. Rutten geeft aan dat er is ingezet op
de verantwoordelijkheid van de klant. De Gemeente onderneemt hier geen proactieve actie op, de
actie ligt bij de klant en de aanbieder kan bezien of zij hier ook actief op monitoren.
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4.

Monitoring tarieven

Het nieuwe tariefvoorstel van december 2018 is ingegaan vanaf 1 januari 2019. Deze zijn vindbaar op
de website

http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/Zorgaanbieders/SmartInstantDesign-Aanbieders-Peel-61-Common-Meta-Zoeken?q=verwijsindex&searchconcept=0
Verwijsindex 2019 WMO Tarieven en Codes
Aanbieders hebben het vraag over het cao verhoging 2019 hoe de Helmond & Peelgemeente hiermee
omgaat?
Omdat Peelgemeente niet AMvB plichtig is, gaan Helmond & Peelgemeenten niet gewijzigde cao 2019
wijzingen toepassen in 2019. Helmond & Peelgemeenten willen vanaf 1 januari 2020 cao verhoging
2019 toepassen.
5.

Abonnementstarief en gevolgen

Aanbieders gegeven aan, na de invoering van abonnementstarief, dat er lichte toenamen zijn met de
aanmeldingen in de huishoudelijke ondersteuning en ze verwachten in 2019 geleidelijke toenamen.
Aanbieder verwachten in 2019 geen hoge toename van de aanmeldingen voor het huishoudelijke
ondersteuning.
6.

Wachtlijsten/wachttijden

Aanbieders geven aan dat er geen toename is van de wachtlijsten of wachttijden. Aanbieder zijn nu
aan het voorbereiden met vakantieplanning voor de zomerperiode. Ze verwachten geen wachtlijsten
of wachttijden in de regio Helmond & Peelgemeenten alles is nog realiseerbaar.
Reinier van Arkel is gestopt met aanbieden Huishoudelijke ondersteuning, als er cliënten zijn die hulp
nodig hebben, wil de Rinette Zorg hiermee helpen.
Rinnete Zorg wil arbeidskrachten verwen in kader van de social return afspraken, gemeente
Helmond heeft aangeven in kader van de social return afspraken dat de aanbieders gebruik
kunnen maken van de Zorg- En Gemaksdiensten (ZEG).
Contact gegevens zijn als volgende:

Margriet Swinkels
(0492) 59 89 89
(06) 148 71312
Centraal Kantoor LEVgroep
Penningstraat 55
5701 MZ HELMOND

www.levgroep.nl
7.
Tzorg
-

Rondje ontwikkelingen

De Tzorg zorg coördinatoren hebben meer tijd beschikbaar gemaakt voor de bereikbaarheid in
de wijken regio Helmond & Peelgemeenten.
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-

De zorg coördinatoren zijn bereid om inloopspreekuren te
verantwoordelijke, cliënten en de toegangsmedewerkers.

plannen met wijk

Coöperatie tot uw diensten
- Meer betrokkenheid in mantelzorg en de ontwikkelingen hiervan.
- Project Pilot opgestart “sterk uw netwerk” met werkcoaching.

8.

Rondvraag

Er zijn geen vragen gesteld.
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