Datum:

8 september 2014

Onderwerp

Tijd:

13.00 – 17.00

Fysieke Overlegtafel Huishoudelijke
Ondersteuning

Notulist:

Anja Saric

Locatie:

Werkplein te Helmond

Aanwezig:

Mevr. M. van der Gaag (Axxicom), dhr. R. Akkermans ( Tzorg), mevr. D. Rijntjes (de
Zorgboog), mevr. J. Oerlemans (Zuidzorg), dhr. R. Kastercum (Rinette Zorg), mevr.
C. Engels (Savant Zorg), dhr. F. Vliegenberg ( Thuiszorg SamenVerder), dhr. B.
Wijenberg (LandvanHorne), dhr. A. Arnoldus (TSN Thuiszorg), dhr. H. Dittner (Wmo
Raad), mevr. W. Teeuwen ( Peel 6.1), mevr. M. Rutten ( Peel 6.1), mevr. S. Vullers
(Peel 6.1), mevr. A. Saric (Bizob), dhr. G. Groeneveld (Bizob), mevr. J. Schijndel
(Wmo Raad)

Voorzitter:

Mevr. M. Rutten (Peel 6.1)

Opening
Marleen Rutten opent de vergadering.
Notulen FOT 08-09-2014
De notulen van de fysieke overlegtafel 08-09-2014 zijn vastgesteld.
Er komt geen nader gesprek tussen gemeenten, de Zorgboog en Savant - Zorg inzake de
levering van HO in woon-zorgcomplexen. Duidelijk is dat keuzevrijheid van de klant geborgd
moet worden (wettelijke verplichting). De brede problematiek rondom het in stand houden
van de woon – zorgcomplexen wordt in een ander kader opgepakt door Savant-zorg,
Zorgboog en gemeenten.
Maaltijden
De maaltijden komen op de ontwikkelagenda te staan voor doorontwikkeling naar een
algemene voorziening. De intentie is om de maaltijden per 1-1-2015 onderdeel te laten maken
van de HH toelage, waardoor deze doorontwikkeling een extra impuls krijgt. Indien het plan
door het ministerie niet wordt goedgekeurd kan er eventueel een maatwerkafspraak worden
gemaakt omtrent de maaltijden. In gezamenlijk overleg wordt er gekeken welke systematiek
toepasbaar is.
Gemeente Helmond gaat aparte afspraken maken met Savant-Zorg m.b.t. de maaltijden
binnen de woon-zorgcomplexen
Deelovereenkomst
In de deelovereenkomst wordt het woord maand gewijzigd in zorgperiode (waar mogelijk is).
Bij cliënten met een aflopende indicatie op 29, 30 en 31 december 2014 mag tot de einddatum
van de indicatie geleverd worden in uren. Indien er sprake is van verlenging wordt voor deze
cliënten vanaf de zorgperiode 1 het nieuwe tarief betaald. Dit betekent dat de
deelovereenkomst voor nieuwe cliënten ingaat op 29 december 2014. Artikel 2.3 van de
deelovereenkomst wordt aangepast.
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Reacties m.b.t. de tarieven
Het uitgangspunt van de gemeente is het budget van 2015. Het budget voor 2016 is pas
volgend jaar (mei/juni 2015) bekend in de meicirculaire, waardoor de tarieven voor 2016 dan
pas vastgesteld kunnen worden.
Na onderhandeling van de tarieven is het eindvoorstel van de gemeenten van de tarieven voor
het jaar 2015 als volgt:
1. Per cliënt ontvangt men het van toepassing zijnde tarief:
- € 170, - per zorgperiode voor een klant HO basis;
- € 200, - per zorgperiode voor een klant HO plus.
2. Een eenmalige Intake tegemoetkoming van € 50, - per cliënt (voor bestaande cliënten)
Bestaande cliënten zijn cliënten die tussen 1 oktober en 31 december 2014 een Wmo indicatie
van de gemeente hebben op basis van uren, waarbij de intentie is dat deze in 2015 wordt
gecontinueerd in de vorm van een resultaatindicatie. Bij deze groep cliënten moet een omslag
van urenindicatie naar resultaatindicatie gemaakt worden. Hiervoor is extra ureninzet nodig,
waarvoor gemeenten een eenmalige tegemoetkoming verstrekken.
3. Verzorging van maaltijden en verzorging voor kinderen vallen buiten de deelovereenkomst
en daarmee buiten bovenstaand tarief.
Voor maaltijden wordt m.b.v. inzet HH toeslag toegewerkt naar een algemene voorziening.
De insteek van de Gemeente is dat dit een sluitende voorziening wordt voor de verzorging
van (brood)maaltijden. Indien deze algemene voorziening niet toereikend of niet passend is
dan wordt voor nieuwe cliënten (inclusief de herindicaties) een offertetraject gelopen.
Het verzorgen van kinderen valt onder het inkooptraject Jeugd.
4. Verzorging van maaltijden en verzorging van kinderen die vervat zijn in bestaande
indicaties die doorlopen in 2015 vallen onder het overgangsrecht en worden nog voortgezet
tot datum ingang nieuwe resultaatgerichte indicaties.
Eind reactie aanbieders
Savant-Zorg en de Zorgboog kunnen beide niet leveren voor het bedrag. Er zullen individuele
gesprekken worden gevoerd met beide aanbieders om te kijken of er ‘overgangstarieven’
moeten worden gehanteerd om uiteindelijk ook te komen tot een gemiddeld bedrag van €
176,- per zorgperiode.
De overige zorgaanbieders willen duidelijkheid over de duur van deze afbouwperiode.
Land van Horne geeft aan akkoord te zijn over het tarief van HO Plus. Voor HO Basis wordt
de vraag gesteld of andere zorgaanbieders deze dienstverlening als onderaannemer of in een
andere juridische constructie deze dienstverlening zouden willen overnemen.
Zuidzorg, TSN, Tzorg, Thuiszorg SamenVerder, Axxicom en Rinette Zorg gaan voorlopig
akkoord met het tarief van gemiddeld € 176,- per zorgperiode.
Virtuele Overlegtafel
Huishoudelijke Ondersteuning wordt bestuurlijk aanbesteed. Aangezien de virtuele
overlegtafels een onderdeel zijn van het bestuurlijk aanbesteden worden alle documenten die
besproken zijn tijdens de overlegtafels zo spoedig mogelijk op de website peel6-1.nl
gepubliceerd.
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HH toelage
Gemeenten moeten vóór 15 oktober een aanvraag voor de HH toelage ingediend hebben bij
het ministerie. Vervolgens moet voor 1 december een breed gedragen plan ingediend worden.
Ambtelijk zal geadviseerd worden om de HH toelage voor de 6 peelgemeenten aan te vragen.
Dit moet door de colleges besloten worden.
Rondvraag
Geen vragen
Afsluiting
Marleen Rutten sluit de vergadering.
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