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Verslag 1 Fysieke Overlegtafel
Aanwezig:
Allévo; Pank van Wisselingh, Gors; Lou Corsius, Iriz Thuiszorg; Jakoba Kleinepier, Lelie Zorggroep;
Christa Lubben, Willemienke Bliek, SZZ; Ellen Hoeckx, Eleos; Plonie Westrate, Schutse Zorg Tholen;
Peter Kok, Sjaloomzorg; Peter Goedhart, Ter Weel; Andre Lokerse, CKZ; Frieda Kas, SMWO; Marja
Noordhoek, Emergis; Marianne Stijnman, gemeente Goes; Pieter Paardekooper (voorzitter); gemeente Schouwen-Duiveland; Lenet Verzijl, Pieter Swerus, ink ooporganisatie Jeugd Zeeland; Ingrid de
Kok, SWVO; Peter Verburg, Thijs Terlouw (verslag)
================================================================
Agendapunt 2. Opening
Pieter Paardekooper heet iedereen welkom en vraagt alle aanwezigen zich kort voor te stellen i.v.m.
een aantal nieuwe gezichten.
Agendapunt 3. vaststellen agenda en verslag
De agenda en de verslagen worden vastgesteld.
Andre Lokerse vraagt of ‘begeleiding’ zelf ook aan de agenda kan worden toegevoegd.
De voorzitter geeft aan dat de gemeenten punt 4 van de agenda hebben voorbereid. Daar zal wat
meer tijd voor vrijgemaakt worden binnen de agenda.
Agendapunt 4. Ambities voor 2016
Doel van dit agendapunt is uit te wisselen wat we in 2016 als gemeenten en zorgaanbieders met elkaar willen bereiken.
Het thema wordt kort ingeleid door Pieter Swerus, Peter Verburg en Thijs Terlouw.
Het proces wordt als volgt uitgevoerd. We gaan uiteen in 3 groepen om de vraag te beantwoorden:
Wat is de gezamenlijke ambitie van de Fysieke Overlegtafel in de Oosterschelderegi o. Hoe gaan we
de kanteling daadwerkelijk realiseren?
De opbrengst van deze exercitie is als aparte bijlage bijgevoegd (bijlage 1 uitwerking agendapunt
‘ambities fysieke overlegtafel 2016’).
Agendapunt 5. Kwaliteit
De tijd ontbreekt om dit agendapunt in zijn volledigheid te bespreken. Voorgesteld wordt om samen
met het verslag van dit overleg een oproep uit te doen onder alle contractpartijen om deel te nemen in
een werkgroep(je) kwaliteit. Deze werkgroep zal naar de volgende bijeenkomst van de FO e.e.a. ui twerken.
Thijs Terlouw wil nog wel vermelden dat met ingang van 1 januari 2016 de gemeenten in Zeeland,
GGD Zeeland hebben gemandateerd, om de taak als formele toezichthouder voor de Wmo 2015 uit te
voeren. Dat betekent dat bij calamiteiten in relatie tot de Wmo zorgaanbieders verplicht zijn daar een
melding van te maken bij GGD Zeeland.
Via http://www.ggdzeeland.nl/voor-professionals/wmo/een-melding-doen.htm kom je terecht op de
pagina waar een melding gemaakt kan worden. De medewerker bij GGD Zeeland die op dit moment
belast is met het toezicht is de heer John Bosch te bereiken via tel. (0113) 249 456
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Agendapunt 6. Innovatie
Hoe gaan we verder met de opbrengst van agendapunt 4?
De ambities hebben veel raakvlakken met de wens om te vernieuwen. Daaruit ontstaat het praktische
voorstel om met een werkgroep innovatie te starten die in ieder geval de opbrengst van ‘onze ambities’ zal verwerken.
Bij uitvraag aan de overlegtafel komen de volgende namen naar voren die zullen worden uitgenodigd
voor een eerste bijeenkomst: Pank van Wisselingh, Peter Goedhart, Willemienke Bliek, André Lokerse, Marianne Stijnman, Frieda Kas, Marja Noordhoek, Jacoba Kleinepier.
De ambitie van gemeenten is om te komen tot een breed overleg voor innovatie binnen het sociaal
domein. Dat betekent dat daar naast Wmo ook partners uit jeugd, werk en inkomen, welzijn en onderwijs aan zullen sluiten.
Agendapunt 7. Stand van zaken
iWmo: het implementatietraject voor iWmo is in volle gang en loopt nog op schema. Momenteel worden de verbindingen tussen gemeenten en SWVO ingericht. Met een aantal zorgaanbieders zijn ook
al testberichten uitgewisseld.
Alphahulpconstructie: de werkgroep HH werkt momenteel aan een voorstel om per 1 januari 2017
afscheid te nemen van de alphahulpconstructie waarmee de HHR wordt uitgevoerd. Zodra gereed zal
het voorstel geagendeerd worden voor de fysieke overlegtafel.
Calamiteitenbudget HH:
In de nieuwe contracten is geen regeling omtrent het calamiteitenbudget meer opgenomen. In 2016
wordt deze nog uitgekeerd. Voor 2017 wordt nog bezien of een dergelijke regeling nog wenselijk is en
of deze voor alle maatwerkvoorzieningen zou moeten gelden.
Vervoer:
Met ingang van 4 januari jl. wordt het vervoer van en naar dagbestedingslocaties met de Regiotaxi
uitgevoerd. Inmiddels maken ca. 150 cliënten hiervan gebruik. Na wat aanloopproblemen in de eerste
maand is de ervaring dat het vervoer nu goed is ingeregeld. Wij signaleren wel dat er dagelijks veel
mutaties zijn wat ongetwijfeld te maken heeft met de doelgroep die we vervoeren.
Cliënten van Gors zullen met ingang van zorgperiode 5 gebruik gaan maken van de Regiotaxi.
18-/18+: De werkgroep Opdrachtgeverschap en Inkoop heeft samen met een aantal proces coördinatoren en zorgaanbieders een eerste overleg gehad over de problemen die zich voordoen bij de overgang van 18- (jeugdzorg) naar 18+ WMO. Bij de partijen die aan tafel zaten leeft de wens om meer
afstemming over de verschillende producten en de doorloop/inkoop hiervan.
Beschermd wonen:
In april willen gemeenten starten met de fysieke overlegtafel voor de inkoop van Beschermd wonen
voor 2017 en verder. Betrokken partijen zullen hierover geïnformeerd worden.
Verantwoording:
Dhr. Verburg vraagt aandacht voor het aanleveren van de controleverklaringen over de geleverde
productie 2015. Deze moeten voor 1 april binnen zijn. Ook graag de verantwoording over de klachten /
klanttevredenheid aanleveren.

Agendapunt 8. Rondvraag
Er worden opmerkingen gemaakt over:
De eigen bijdrage voor vervoer bij arbeidsmatige dagbesteding kan wel een probleem zijn. De gemeente begrijpt dat, maar willen stimuleren dat cliënten zoveel mogelijk gebruik maken van voorzi eningen in de directe omgeving van hun woon en leefsituatie. Daarnaast is er nu een maximum ingesteld, zodat het oneindig oplopen van de eigen bijdrage wordt tegengegaan.
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Benoemd wordt dat in een aantal cliëntsituaties de wethouder zich bemoeit met de ureninzet wanneer
cliënten het niet eens zijn. Deelnemers aan de overlegtafel zijn het eens dat dat niet de juiste weg is
om ‘je gelijk te halen’. Er zijn procedures afgesproken hoe mensen kunnen handelen wanneer ze niet
tot overeenstemming komen met de zorgaanbieder.

Agendapunt 9. Afsluiting
Pieter Paardekooper bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om11.30 uur. De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 27 mei 2016 van 9.00 tot 11.00 uur. We zijn die ochtend te gast bij
Schutse Zorg Tholen, in Sint Annaland

Planning volgende Fysieke Overlegtafels (FO’s)



2e FO seizoen 3 Vr: 27 mei 2016 van 9-11.30 uur
Evaluatie + uitgangspunten voor 2017



3e FO seizoen 3 Vr: 9 september 2016 van 9-11.30 uur
Concepten



4e FO seizoen3 Vr: 21 oktober 2016 van 9-11.30 uur
Definitieve afspraken
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