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Verslag 6 Fysieke Overlegtafel
Aanwezig:
Zorgaanbieders: Allévo; Pank van Wisselingh, Eleos; Jan, Leliezorggroep; Willemienke Bliek, Ter
Weel; André Lokerse, SVRZ; Angela Bras, SMWO; Marja Noordhoek; Iris Thuiszorg; Jakoba Kleinepier, Gors; Peter van den Berg; SZZ, Maurice van Valkenburg; Stichting Welzijn Kapelle, Eelke de
Jong;
Werkgroep O & I: gemeente Goes; John Duinkerke, Ferdinand Tierie, gemeente Tholen; Mies van
der Weele, gemeente Reimerswaal; Jan Martens, gemeente Schouwen-Duiveland; Pieter Swerus,
SWVO; Peter Verburg en Thijs Terlouw.
================================================================
Agendapunten 1 t/m 4
Dagvoorzitter Thijs Terlouw opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
e
Over het verslag van 10 juli 2014 (de 5 fysieke overlegtafel) worden de volgende opmerkingen gemaakt:
 Dat het wellicht redelijk is om de samenstelling van de overlegtafel opnieuw te bekijken op het
moment dat de prijzen voor de bouwstenen/producten binnen de maatwerkvoorziening vastgesteld zijn.
 Zorgaanbieders vragen zich af wat de ontwikkeling met betrekking tot het vervoer zal zijn, zij
willen graag meer duidelijkheid. Peter geeft aan dit later in de vergadering verder toe te lichten.
Het verslag van 10 juli wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 5: toelichting tarieven en inzet uren per cliënt:
Zowel de zorgaanbieders als Vektis hebben gegevens aangeleverd waardoor het mogelijk is een prijs
en gemiddeld aantal uren per bouwsteen per periode te berekenen. Er is een concept tarievenlijst
voor de maatwerkvoorziening gemaakt na analyse en doorrekening van de aangeleverde cijfers door
Vektis.
Peter Verburg geeft hier een toelichting op. Er zijn totaal 13 à 1400 afgegeven indicaties in de Oosterschelderegio op de peildatum, waarvan er zo‟n 1000 zijn verzilverd. Deze cliënten zijn voor ongeveer
60% al in beeld bij de gemeenten in het kader van bestaande Wmo-voorzieningen.
 De informatievoorziening om de berekeningen te maken is nog niet op orde. Deze week is bekend gemaakt dat waarschijnlijk een deel van het beschikbare budget voor de Wmo opnieuw
verdeeld gaat worden. De aanleiding hiervoor is dat het beschikbare budget voor begeleiding,
gekoppeld aan de maatschappelijke opvang, volledig uit het Wmo budget voor de centrum
gemeente is gehaald, terwijl deze verdeeld zit over de 13 Zeeuwse gemeenten. De gemeente
Vlissingen heeft dus te weinig budget ontvangen en de andere Zeeuwse gemeenten teveel.
 Daarnaast heeft de gemeente bij het bepalen van de bouwsteen „begeleiding thuis speciaal‟
gerekend met inbegrip van productcode 153 (AWBZ). Volgens de aanbieders wordt deze code slechts gebruikt voor begeleiding in relatie tot maatschappelijke opvang en horen deze activiteiten dus niet thuis in de maatwerkvoorziening.
 De gemeente heeft nog geen berekeningen gemaakt voor het kortdurend verblijf.
Verzoek aan de deelnemers van de fysieke overlegtafel is om het voorstel voor de tarieven en het
budget per cliënt binnen de individuele organisaties te bespreken en daarop een reactie te geven. De
gemeente zal zo spoedig mogelijk de nog ontbrekende en/of aangepaste informatie aan de zorgaanbieders doorgeven (n.b. met de verzending van dit verslag weten we dat deze informatie – niet
eerder dan - donderdag 4 september aan de deelnemers van de fysieke overlegtafel zal worden
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toegezonden). De zorgaanbieders dienen hun reactie op de tarieven en het budget per cliënt uiterlijk
vrijdag 12 september voor 12.00 uur aan het SWVO door te geven via het mailadres
p.verburg@swvo.nl. Op basis van de reacties zal de gemeente tot een definitief voorstel komen en
e
deze toelichten tijdens de fysieke overlegtafel van 19 september (7 fysieke overlegtafel). De doelstelling voor 19 september is dan om met elkaar tot overeenstemming te komen over de productindeling
(bouwstenen), tarief en budget per cliënt per zorgperiode.
Het in de tarievenlijst genoemde bouwsteen „vervoer‟ is nog in beweging. De gemeente wil de verantwoordelijkheid voor het vervoer bij de cliënt zelf leggen. Wanneer een cliënt daar zelf niet in kan voorzien stelt de gemeente een alternatief ter beschikking in de vorm van of Wmo vervoer of een oplossing
in overleg met de zorgaanbieder tegen een bepaalde vergoeding.
Voor de cliënten met een overgangsregeling hadden we eerder al afgesproken dat de zorgaanbieders
daar verantwoordelijk voor blijven. Omdat het best een zware belasting kan zijn voor cliënten om het
vervoer zelf te regelen, omdat de gemeente meer tijd nodig heeft om dit voor te bereiden (1 januari
2015 zijn er nieuwe cliënten) willen we bij nader inzien liever heel 2015 als „overgang‟ bestempelen
voor wat betreft het vervoer. Door het uitvoeren van pilots kunnen we in stappen ervaring opdoen met
een nieuwe manier van werken.
Een tweede aandachtspunt is het uitvoeren van het intramurale vervoer. Een knip tussen vervoer intra- en extramuraal is onbetaalbaar. Het extramurale vervoer uitvoeren met inzet van de regiocentrale
en de Wmo werkwijze betekent dus automatisch dat ook het intramurale deel „meekomt‟. Dit vergt ook
een wat langere voorbereidings- en besluitvormingstraject.
Zorgaanbieders reageren niet enthousiast. Zij geven aan dat het noodzakelijk is op korte termijn afspraken te maken betreffende het vervoer, omdat zij vastzitten (of zaten) aan contractafspraken met
vervoersbedrijven. Ook is de prijs waar het zorgkantoor nu, en waar straks de gemeente mee rekent,
niet dekkend voor de kosten van het vervoer. In een (kleine) werkgroep zal dit onderwerp zo spoedig
mogelijk verder worden uitgewerkt (deelnemers werkgroep Ter Weel, SVRZ, Gors, SWVO/Peter Verburg) tot een definitief voorstel.
Agendapunt 6: Stand van zaken Deelovereenkomst maatwerkvoorziening Begeleiding Oosterschelderegio
De deelovereenkomst is op 10 juli besproken in de fysieke overlegtafel. De subwerkgroep maatwerkvoorziening heeft de vragen en opmerkingen naar aanleiding daarvan verwerkt. Daarmee is de deelovereenkomst in concept zo goed als gereed.
Verzoek aan de deelnemers van de fysieke overlegtafel is om het concept deelovereenkomst maatwerkvoorziening versie 5.0 (bijlage 1) binnen de individuele organisaties te bespreken en daarop een
reactie te geven. De zorgaanbieders dienen hun reactie op de deelovereenkomst tegelijk met hun
reactie op de tarieven en het budget per cliënt uiterlijk vrijdag 12 september voor 12.00 uur aan het
SWVO door te geven via het mailadres p.verburg@swvo.nl. Op basis van de reacties zal de gemeene
te een definitief voorstel presenteren op 19 september (7 fysieke overlegtafel).
Agendapunt 7: Pauze
Agendapunt 8: Stand van zaken formele-informele zorg en toegang
Ferdinand Tierie (gemeente Goes) en Mies van der Weele (gemeente Tholen) geven een toelichting
op en uitleg over de toegang tot formele en informele zorg. Dit doen zij aan de hand van het implementatieplan Gebiedsgerichte Teams conceptversie 4. Het model-overzicht in dit plan is slecht leesbaar (te kleine letters) en zal als bijlage bij dit verslag worden verzonden (bijlage 2).
Welke rol hebben organisaties m.b.t. toegang? Zorgaanbieders ervaren dat er nog geen eenduidig
inzicht is bij gemeenten over de opzet en de werking van de Gebiedsgerichte Teams. De zorgorganisaties waarderen een uniforme uitwerking. Opgemerkt wordt dat dit overleg is bedoeld om de maatwerkvoorziening in te richten. Voor de rol van zorgaanbieders m.b.t. toegang/wijkteams etc. dient contact te worden opgenomen met de individuele gemeenten. (Bijgaand stuk is een advies aan de gemeente!)
Enkelvoudige zorg valt binnen de taken zoals de gemeente die nu ook al heeft. De toegang tot de
maatwerkvoorziening loopt via de gemeente, dat een besluit af moet geven.
Opgemerkt wordt dat partijen steeds nadrukkelijk spreken over toegang tot voorzieningen maar dat de
gedachte achter de veranderingen binnen het Sociaal Domein juist vragen om te beoordelen wat ie-
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mand zelf met behulp van het eigen netwerk of anderszins nog kan en pas als dat niet afdoende is te
komen tot een toegang tot voorzieningen.
We spreken af dat de subwerkgroep „formeel/informele zorg en toegang‟ samen met de gemeentelijke
werkgroep voor toegang en de gebiedsgerichte teams verder gaat met dit onderwerp. Doel is om zoveel mogelijk tot een regionale afstemming voor het gebiedsgericht werken, de toegang en de werkwijze van de GGT‟s te komen conform het implementatieplan. (actie WG formeel/informeel en toegang)
Agendapunt 9: Beleidsnotitie Sociaal Domein (bijlage 3)
Gemeenten zullen nadrukkelijk regionaal samenwerken maar ook lokaal activiteiten ontwikkelen.
Opgemerkt wordt:
 In de notitie staat dat er ruimte is voor de professional. Die “ruimte” is echter niet duidelijk omschreven. Het duidelijk beschrijven van de ruimte/bevoegdheden zal helpen.
 De op bladzijde 10 vermelde leertuin is bedoeld om professionals te leren omgaan met het juridisch kader zorg en veiligheid. De inzichten met betrekking tot die privacy verschillen en zijn
onder te verdelen in “preciezen en rekkelijken” (en alles daartussen), dit maakt het geen eenvoudig onderwerp. (N.b. Een memo over een Zeeuwse privacy aanpak zou worden nagezonden, maar ontbreekt de status om dat te doen. Wel kan bevestigd worden dat het inderdaad
de wens is om Jolanda van Boven de leertuin te laten verzorgen. De opmerkingen van Marianne Stijnman zullen overgebracht worden)
 Er wordt aandacht gevraagd voor een uniforme manier van gegevens vastlegging, verstrekking en verantwoording.
Agendapunt 10: Overgangsrecht
Bestaande cliënten moeten worden geïnformeerd over de veranderingen. Afstemming met elkaar is
noodzakelijk. De subwerkgroep „overgangsrecht‟ pakt dit onderwerp op en zal de organisatie en afstemming van de communicatie voor haar rekening nemen. Het betreft met name de communicatie
met bestaande cliënten. Omdat een aantal bestaande deelnemers in de subwerkgroep te vaak afwezig is, wordt de overlegtafel gevraagd om nieuwe inbreng. De werkgroep wordt aangevuld. Zorgorganisaties starten wel al met het informeren van hun cliënten in algemene zin. De werkgroep krijgt nog
het advies mee om gebruik te maken van communicatie expertise (communicatieadviseurs van zorgaanbieders en/of gemeenten) en contact te leggen met het Klaverblad. (actie WG overgangsrecht)

Agendapunt 11. afsluiting/lunch
Volgende overleggen zijn:
 7e FO Vr: 19- 9-14 van 9-12.30 uur aansluitend lunch
 8e FO Vr: 31-10-14 van 9-12.30 uur aansluitend lunch
Let op locatie is gewijzigd. Beide bijeenkomsten vinden plaats bij het Gors, adres Stationspark 24 in
Goes
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