Datum:

1 december 2014

Onderwerp

Tijd:

15.00 – 17.00 uur

Fysieke Overlegtafel Huishoudelijke
Ondersteuning

Notulist:

Anja Saric

Locatie:

Werkplein te Helmond

Aanwezig:

dhr. W. Derks (Axxicom), dhr. R. Akkermans ( Tzorg), dhr. E. Kraan (Rinette Zorg),
dhr. F. Vliegenberg ( Thuiszorg SamenVerder), mevr.J. Oerlemans (Zuidzorg),dhr. B.
Wijenberg (LandvanHorne), mevr. M. Rutten ( Peel6.1), mevr. S. Vullers (Peel 6.1),
mevr. A. Saric (Bizob), dhr. H. Wiekart (TSN Thuiszorg), Dhr. H. Dittner (Wmo
Raad), Mevr. J. van Schijndel (Wmo Raad) dhr. G. Groeneveld (Bizob), mevr. W.
Teeuwen (Peel 6.1)

Afwezig:

mevr. C. Engels (Savant Zorg)

Voorzitter:

Mevr. M. Rutten (Peel 6.1)

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Notulen FOT 13-10-2014
De notulen van FOT 3-11-2014 zijn vastgesteld.
Stand van zaken Savant Zorg
Gedurende de aanbesteding is de gemeente uitdrukkelijk in onderling overleg met alle
dienstverleners overeengekomen dat aanbieders die een hogere kostprijs moeten hanteren dan het
vaste tarief per zorgperiode, in afzonderlijke gesprekken met die aanbieder wordt bezien in
hoeverre er een overgangstarief gehanteerd moet worden. Deze aanbieders dienden zo spoedig
mogelijk in 2014 aan te geven of zij een beroep wilden doen op een overgangstarief.
Met dit overgangstarief wordt bedoeld de daadwerkelijk gemaakte en noodzakelijke meerkosten
per zorgperiode boven op het overeengekomen vaste tarief per zorgperiode, opdat dienstverleners
geen onaanvaardbare verliezen binnen hun organisatie gaan leiden, waardoor de bedrijfsvoering in
gevaar komt.
Savant Zorg heeft aangegeven niet voor de tarieven te kunnen leveren, maar wel graag te willen
transformeren tot een organisatie die wel kan leveren voor deze tarieven. De gemeente Helmond is
hierover in gesprek gegaan en heeft Bizob en KPMG ingeschakeld als adviseurs.
Gezien de uitkomst van dit onderzoek , het belang van continuering van de zorg en de
werkgelegenheid van de medewerkers, heeft de gemeente Helmond besloten om tegemoet te
komen aan het verzoek. Hierbij is er door de gemeente Helmond gekozen om het overgangstarief
uit te smeren over een termijn van 3 jaar, waarbij wordt uitgegaan van de werkelijke meerkosten,
waarop achteraf ook een accountantscontrole plaatsvindt. Savant Zorg is na deze periode van 3
jaar verplicht om nog minimaal 2 jaar HO te blijven leveren, dus een totale periode van 5 jaar.
Andere aanbieders lopen dus gedurende deze periode niet het risico personeel over te moeten
nemen.
Opmerking aanbieders:
de termijn van drie jaar is lang.
Procedure duurde lang
-
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Opmerking gemeente:
- Er is gekozen voor een termijn van drie jaar. Dit heeft te maken met de systematiek en die
systematiek kan niet openbaar worden besproken aangezien het concurrentiegevoelige
informatie bevat.
- De regeling is juridisch getoetst op Europese regels voor staatssteun. Er is hier geen sprake
van staatssteun.
- De procedure heeft langer geduurd dan van te voren ingeschat vanwege de vereiste
zorgvuldigheid..
Afspraak:
Indien zorgaanbieder Savant op een bepaald moment aangeeft de zorg niet langer te kunnen
leveren zal dit worden teruggebracht naar de overlegtafel en worden er in gezamenlijkheid
afspraken gemaakt omtrent de overname van personeel en cliënten. Daarnaast zal gemeente ook
monitoren op het aantal geleverde uren zorg door de aanbieders om te kijken of er verschillen
optreden t.o.v Savant Zorg.
Stand van zaken implementatie- communicatie traject
Alle brieven zijn naar alle cliënten verstuurd. Momenteel is de gemeente bezig om aflopende
indicaties te verlengen (t/m 19 april 2015). De rest volgt zo snel mogelijk. Cliënten hebben al een
aantal algemene vragen gesteld m.b.t. de verstuurde brieven, maar er zijn geen reacties
ontvangen naar aanleiding van de beschikkingen.
Het implementatie – en communicatietraject blijft een vast agendapunt.
Facturatie
Het vorig overleg zijn er een aantal aandachtspunten naar voren gekomen m.b.t. de facturatie.
E.e.a. is overlegd met de applicatiebeheerder. Er is besloten om een werkgroepje te vormen die
zich bezig gaat houden met de gestelde vragen omtrent de facturatie. Onderwerpen die o.a.
aanbod komen zijn:
- Twee facturatiestromen: hoe verwerken wij de facturatie en hoe willen we dat het
aangeleverd wordt vanuit de aanbieders?
- Codering
Als de I-wmo standaard ingeregeld is dan wordt hierbij aangesloten.
HHT regeling
Aangepast plan is ingediend en goedgekeurd door ministerie. Hoe geven we de HHT regeling vorm
in de praktijk? De gemeente verzoekt zorgaanbieders om hiermee snel aan de slag te gaan. Graag
ontvangt de gemeente een plan van aanpak omtrent de uitvoering van de HHT regeling. Er dient
uniformiteit te zijn m.b.t. communicatie naar cliënten. De sociale kaart Guido kan eventueel bij het
opstellen van het plan van aanpak erbij worden betrokken.
De werkgroep die het plan van aanpak voor de HHT regeling gaat opstellen bestaat uit:
Tzorg, Rinette Zorg, TSN en Savant Zorg. Samen Verder en WMO raden geven nog door of ze deel
willen nemen aan deze werkgroep. Contactgegevens worden doorgemaild naar de leden van de
werkgroep.
De BTW m.b.t. de HHT regeling is nog steeds onduidelijk. Zo lang die onduidelijkheid er is gaan
een aantal aanbieders geen uitvoering geven aan de HHT regeling, vanwege het financiële risico
Zowel gemeente als aanbieders aanbieders proberen dit landelijk op de agenda te krijgen.
Gemeente zal dit signaal uitzetten via G32.
Rondvraag
- Afgelopen woensdag is er een brief verstuurd naar cliënten van SamenVerder met het
verzoek aan te geven of deze cliënten de zorg van SamenVerder willen blijven ontvangen.
Daarin is tevens verzocht de brief vóór 1 december 2014 te retourneren. Er wordt
aangegeven dat een kort tijdsbestek is. Het signaal wordt opgepakt door de gemeente.
- Is het mogelijk om het volgend overleg te verschuiven naar 12 januari 2015 en eventueel
ander dagdeel? Indien dit een mogelijkheid is worden aanbieders uitgenodigd via outlook.
Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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