----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beknopt verslag overlegtafel 2 Gespecialiseerde Jeugdhulp
d.d. 20 juni 2017
Aanwezig:
Gemeenten Midden- Limburg Oost (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen,
Roermond)
Janneke van Happen; beleidsmedewerker, Jeanne van Os projectleider jeugdhulp;
Koen van Nieuwenhoven; beleidsmedewerker, Oscar Ramos Antonio;
inkoopadviseur, Angelique Roumen; Bu controller, Ronald Smits; contractmanager,
Roy Davidts; BU controller.
Gemeenten West (Leudal, Nederweert en Weert): Marly de Wolff
beleidsmedewerker, Gonnie Poell projectleider jeugdhulp, Chantal Timmermans,
beleidsmedewerker, Sjoerd Oskam, inkoop.
Nicole Out projectondersteuner overlegtafels (notulen).
Centrum voor Jeugd en Gezin; Ingrid Voglar, Coöperatie Limburgse Zorgboeren;
Carla van Herten, H&G Onderwijs; Rachel Paulissen, Hoeve de Kaolder; Luuk
Venner, Koraal Groep; Truus Gelissen, Mutsaertsstichting; Inge Vogels, Stichting
Max Ernst GGZ; Paul Popelier, Stichting Met GGZ; Pim Brils, Rubicon Jeugdzorg;
Miriam Theunissen, Stichting Pedagogisch Sociaal Werk PSW; Marjolein Dohmen,
Afgemeld:
Adelante;Tanja Schiffelers, AmaCura; Pieterjan Schmeits, Auke Begeleide Therapie,
Auke van de Kerkhof, Combinatie Jeugdzorg; Veronique Zeeman, Synthese; Maria
van Lieshout, Vincent van Gogh; Henk Verstappen, Jos Verheesen contractmanager
gemeenten West.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en kennismaking.
Jeanne van Os heet iedereen welkom. Er volgt een korte kennismakingsronde.
Naar aanleiding van het verslag van 30 mei:
blz. 2: 1e alinea 2e-3e: zo kunnen we samen tot een goed advies komen om
transformatie en innovatie te realiseren vanuit de inkoop. De gemeenten zien hier
graag een nuancering in nl.: Binnen inkoop jeugd streven wij ernaar om een bijdrage
te leveren om een brede transformatie binnen het Sociale Domein te realiseren.
blz. 5: sturen op resultaten: daar staat we gaan bekijken of het CJG een rol kan
spelen in het uitvragen van resultaten. Inmiddels heeft het Ministerie aangegeven dat
de kans heel groot is dat de uitvraag via het CBS gaat plaatsvinden.
Er is een Werkgroep Kwaliteit die toetst hoe werkzaam de zaken zijn die het
Ministerie heeft bedacht.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.
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Er zijn na 8 juni nog reacties op het verslag van 30 mei binnengekomen. Wij zullen
ze volgende week in één keer op de website plaatsen. De volgende reactietermijn is
29 juni.
Op de Uitvoeringsovereenkomst zijn geen reacties gekomen, reacties daarop kunnen
ook nog meegenomen worden (ook graag vóór 29 juni via de reactieknoppen op de
website).
2. Productstructuur en productdefiniëring:
Janneke van Happen neemt het woord. De 330 bestaande producten zijn bekeken.
Ca. 13 producten vallen onder Gedwongen Kader. De overgebleven producten zijn
gefilterd op: niet gebruikt in de laatste 2 jaren en opnieuw gestructureerd en ingedikt
waar mogelijk. Dat betekent voor de ambulante jeugdhulp begeleiding en/of
behandeling en bij verblijf wonen; dat is verblijf met begeleiding en verblijf met
behandeling. Voor deze producten zijn de categorieën licht-midden- en zwaar
gebruikt.
Een groot verschil met Noord-Limburg is dat wij de percelen (dus de grondslagen)
blijven handhaven. De percelen hebben allemaal de mogelijkheid om innovatieve
producten die niet vallen onder het productenboek van 2018 toe te voegen. (dat staat
nu nog niet in het concept productenboek maar dat wordt toegevoegd).
Om richting aan te geven aan de categorieën licht-midden- en zwaar hebben we net
als Noord-Limburg gekeken naar:
a. cliëntkenmerken zoals: beschermende en risicofactoren, enkelvoudige/
meervoudige vraag al dan niet complex, de mate van zelfstandigheid,
benodigde bijsturing, mate van overnemen van taken, de mate van
samenwerking tussen cliënt en aanbieder en de mate van veiligheidsrisico’s.
Dit komt overeen met de profielen en zo is het ook in het productenboek
omschreven.
b. de norm verantwoorde werktoedeling (landelijk vastgestelde kwaliteitskader)
gemeenten hechten er groot belang aan dat gecontracteerde
jeugdaanbieders zich houden aan de norm en in staat zijn om te voldoen aan
de eisen van de norm. Daarom is dit benoemd en vertaald naar het
productenboek. Dat biedt werkgevers een leidraad bij het maken van een
afweging bij de werktoedeling.
Afspraak: De aanpassingen worden als bijlage bij de agenda van de volgende
overlegtafel verstrekt.
Vraag: wat gebeurt er bij signalen dat een aanbieder niet voldoet aan de norm van
verantwoorde werktoedeling?
Antwoord: De contractmanager van de gemeenten geeft aan dat er audits gedaan
kunnen worden indien er signalen zijn dat aanbieders zich niet houden aan de norm.
Dit hebben de gemeenten in 2016 gedaan bij aanbieders van dyslexie. Als het
duidelijk is dat aanbieders niet voldoen aan de norm zullen gemeenten zich beraden
hoe hiermee om te gaan. Er ligt ook een relatie naar de verantwoordelijkheid van de
Inspectie. De inspectie is toezichthouder op de kwaliteit bij de aanbieders. De
verantwoordelijkheid van de gemeenten ligt meer op het vlak van het jeugdstelsel..
Bij alle percelen gebruik de gemeente het model kwaliteitsinstituut GGZ voor die
producten waar sprake is van behandeling. De niet GGZ aanbieders zijn van mening
dat men ook behandeling biedt men zou willen afwijken van het kader van het
kwaliteitsstatuut GGZ.
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Er wordt geconstateerd dat de (niet GGZ-) zorgaanbieders en de gemeenten een
andere visie hebben op behandeling.
Vraag: Wat vind je behandeling en wat niet?
Antwoord: we zullen hierop terug komen.
Vraag: waarom zijn de grondslagen gehandhaafd? Het levert een palet aan
producten op.
Antwoord: Op dit moment hebben wij nog onvoldoende zicht op de inhoud van
sommige producten en de reden waarom de tarieven soms zo afwijken. Ook is bij de
basisovereenkomst al bekeken wat de percelen voor inschrijving zijn. Het was toen
nog niet bekend dat wij al tot een gedeeltelijk productenboek zouden komen. Op
basis van deze feiten is ervoor gekozen om de percelen niet bijeen te voegen. Als
het lukt om tot een uniformere indeling te komen kan dat uiteindelijk ertoe leiden dat
de schotten weg kunnen. Dan kan dat verder uitgewerkt worden in afstemming met
Noord-Limburg.
Bespreking PowerPoint sheet 4 (zie hieronder)
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De bovenstaande indeling wordt in Noord-Limburg gebruikt voor alle percelen bijeen.
In Midden-Limburg gebruiken we dit als uitgangspunt per perceel. Alle bestaande
producten zijn per perceel uitgezet met dit systeem als uitgangspunt. Het betekent
niet dat alles bij elk perceel zo terugkomt. Bijvoorbeeld: je ziet bij GGZ geen
begeleiding, daar zit het in behandeling. GGZ heeft ook geen persoonlijke
verzorging. Dat zie je alleen bij Jeugd met een Beperking. Dyslexie heeft alleen
behandeling individueel. Bij de vraag of we producten gaan missen binnen de GGZ
wordt aangegeven dat begeleiding wordt gemist. We zullen dit toevoegen.
Er staat Wonen in het schema maar de term verblijf met begeleiding is waarschijnlijk
beter op z’n plaats Dat kwam ook in de OVT Crisishulp Jeugdzorg naar boven.
Wonen is dan verblijf met begeleiding. Dit wordt zowel voor Crisishulp als voor
Gespecialiseerde Jeugdhulp aangepast.
De overige jeugdhulp staat nog niet in het schema. Dat komt er bij elk perceel bij.
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Crisis is een apart segment daarom gaan we die DBC’s apart benoemen. De
overige DBC’s moeten omgezet worden. Als je teruggaat naar het schema valt
het altijd in behandeling individueel. Is het dan licht- midden of zwaar? In het
productenboek hebben we de voormalige basisggz in de categorie GGZ licht
gezet. De categorie midden gaat over diagnostiek en behandeling kort.
Afspraak: er komt een conversietabel. Die gaan we verspreiden.
Er wordt uitgesproken dat de term licht-midden-zwaar een bepaalde vorm van
expertise suggereert dat lijkt niet terecht als je kijkt naar de inhoud van de zorg
en het niveau van de hulpverleners.
Antwoord: dit gaat onder meer over complexiteit zoals terug te vinden in de
cliëntkenmerken in het productenboek, de zorgzwaarte wordt hier niet mee
bedoeld. Suggesties voor een andere duiding zijn welkom.
 Dyslexie wordt een apart product. Op 4 juli start een werkgroep hierover.
 Vervoer; in de toekomst willen we naar doelgroepenvervoer. Dat zal in 2018
nog niet gerealiseerd zijn en mogelijk in 2019 nog niet. We zijn er nog niet uit
of we hier ook een apart product van gaan maken. Het ligt voor de hand om
keuzes te maken die passen in de lijn van die ontwikkeling. Wij zouden
bijvoorbeeld wel al iets aan de bekostigingssystematiek kunnen doen zonder
iets in de praktijk te veranderen. Suggesties zijn welkom.
Hoe moet het doelgroepenvervoer er in de toekomst uit gaan zien?
Leerlingenvervoer, jeugdvervoer en Wmo begeleid vervoer onderbrengen in
een eenduidig systeem, bijvoorbeeld via Omnibuzz. Voor het
leerlingenvervoer geldt dit waarschijnlijk voor schooljaar 2020-2021. De lange
termijn heeft ook met aanbesteding te maken.
Er zijn werkgroepen vervoer die nadenken over: moeten de doelgroepen op
een andere manier vervoerd worden? Waarom? Hoe vertaal je dat dan naar
kwaliteitseisen aan vervoerders.
Advies van de aanbieders: betrek ons en de cliëntvertegenwoordiging tijdig
ivm de impact van deze verandering.
Er vindt een uitvraag bij de Wmo aanbieders plaats over vervoer. Vragen zijn
bijvoorbeeld: hoe is het geregeld? Is het een apart product? Om welke
aantallen gaat het? Welk product is aan vervoer gekoppeld? De uitvraag van
jeugd om doelgroepenvervoer in kaart te brengen volgt nog.




Logeren: (wij zien dat niet terug in het productenboek).
Dat kan komen doordat er veel WLZ cliënten zijn en veel Jeugdzorg cliënten.
Vormen van inzet logeren kunnen logeren of kortdurend verblijf zijn.
Logeren wordt ingezet:
1 als verlengde vorm van dagbesteding met nadruk op respijtzorg, ter
ontlasting van de thuissituatie.
2 als een dreigende crisissituatie kan ontstaan waarbij iets opgevangen kan
worden in het ambulante stuk ter voorkoming van een klinische opname. Of er
is een klinische opname geweest en de betreffende jongere kan nog niet
volledig naar huis. (een afbouwmodel).
Hoe wordt dit gedeclareerd?
Antwoord: in het verleden kende de vorige financier (zorgkantoor) geen
product voor logeren waardoor aanbieders declareerden met een combinatie
van producten.
De aanbieders aan deze overlegtafel zijn voorstander van een all-in tarief.
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Afspraak: wij nemen contact op met Noord-Limburg en bekijken of het voor MiddenLimburg mogelijk is om naar een all-in tarief te gaan passend in alle percelen.
Ruimte voor innovatie wordt overige jeugdhulp. Als je naar je eigen perceel kijkt,
ontbreekt er dan iets? Zijn er suggesties? (graag doorgeven via de reactieknoppen
op website Leudal).
3. Productenboek:
Perceel: Jeugd met een Beperking
Wij hebben geprobeerd om de beschrijvingen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij
de oude Nza definities. Er zijn veel productcategorieën.
De geel gearceerde producten komen terug in de werkgroepen omdat we graag de
kostprijsopbouw willen zien (vaak verschillen de prijzen per aanbieder en gaat het
over een product dat veel wordt afgenomen met een groot verschil in tarieven of een
product dat voor een grote waarde in totaal staat)
Reacties graag voor 29 juni zodat we tijd hebben om het te verwerken.
Perceel: Jeugd GGZ
De productcategorieën zijn Ambulante behandeling individueel en verblijf logeren,
wonen zwaar, en verblijf met behandeling. Wonen is verblijf met begeleiding.
Vraag: Wat is de overweging om geen .groepsbehandeling te doen?
Antwoord: We zagen geen groepsbehandeling terugkomen in het huidige
productenboek van 2017.
Reactie deelnemers overlegtafel: Mogelijk is dit niet terug te vinden door de DBCsystematiek.
Afspraak: Groepsbehandeling kan worden toegevoegd, aanbieders leveren
beschrijvingen aan van wat zij dan inzetten. Een groepsbehandeling kan ook als
onderdeel van de het behandeltraject voor de jeugdige worden ingezet, dan is geen
apart product behandeling Groep nodig. Wij agenderen dit onderwerp voor de
werkgroep Producten en Tarieven.
Als je kijkt bij behandeling dan hebben we het over licht-midden- en zwaar.
Licht gaat over basis GGZ; Midden met name over diagnostische trajecten; Zwaar
over behandeling van jeugdigen met een sterk vermoeden van complexe DSM V
stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de jeugdige of voor zijn
omgeving.
Vraag: kunnen de aanbieders van dit perceel omschrijven welk groepsproduct zij
bieden? Naar aanleiding daarvan kunnen wij op hoofdlijnen gaan beschrijven wat
een behandeling groep is bij perceel Jeugd GGZ.
Opmerking: we missen begeleiding. In de oude AWBZ was dat ingekocht voor Jeugd
met een Beperking. Verzoek om begeleiding bij Jeugd GGZ mee te nemen met een
nieuwe definitie. Onder het perceel Jeugd met een Beperking of Jeugd en
Opvoedhulp zijn de producten die je hier mist waarschijnlijk terug te vinden. GGZ lza
is bij Jeugd met Beperking de GGZ-capaciteit.
Afspraak: we vragen dat na bij een aanbieder die basis GGZ aanbiedt. We vragen
ook of licht- midden en zwaar bestaat en wat daaronder verstaan wordt. We
agenderen dit onderwerp voor de werkgroep Producten en Tarieven.
Opmerking: In het huidige systeem valt een aantal groepsbehandelingen nu in de
categorie Midden omdat ze te licht zijn voor de categorie Zwaar. Het resultaat van de
systematiek voor 2018 zal een grote hoeveelheid behandeling zwaar voor GGZ
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worden. Als je die met het systeem voor 2018 in een groep houdt worden ze te
zwaar gefinancierd. Dit gaat een hoger tarief opleveren waardoor een aantal
aanbieders daar baat bij hebben en een aantal last daarvan zullen hebben.
Toelichting: Vooralsnog zien we geen aanleiding om verder te differentiëren binnen
de Behandeling Individueel Zwaar en qua tariefstelling zien we geen risico op
overfinanciering. We staan open voor argumenten om het anders te doen, die
kunnen aanbieders bij ons kenbaar maken.
Verblijf met behandeling zwaar jeugd GGZ Langdurig.
Dit wordt aan jeugdigen toegekend die bij een regulier product uitbehandeld zijn en
niet in pleegzorg gaan. Soms zijn ze instabiel waardoor ze af en toe een behandeling
nodig hebben. Hiervoor is Beschermd Wonen, plus extra behandeling gedeclareerd.
Dus in sommige gevallen bied je bij Beschermd Wonen additioneel een behandeling
aan. Als die afgerond is kan Beschermd Wonen doorlopen.
Advies: Deze doelgroep tref je bij zowel J-GGZ als Jeugd met een Beperking aan
dus graag het product aanbieden in deze 2 percelen.
Perceel Jeugd- en Opvoedhulp:
Groep licht bestaat niet in de jeugdzorg. De term wonen is niet correct, dat wordt
overal in het productenboek gewijzigd naar Verblijf met Begeleiding. Binnen zwaar
kun je nog producten apart benoemen. Als het gaat over het vraagstuk ‘behandeling /
begeleiding’ dan zitten wij daar strakker in dan Noord-Limburg.
Afspraak: we pakken dit op in de werkgroep.
Perceel Dyslexie:
Dit moet nog flink aangevuld worden. In de werkgroep zal aan een goede formulering
worden gewerkt.
Perceel ADHD door kinderartsen:
Het voorstel is om hier één product van te maken. Maar in Weert worden, in
samenwerking met MetGGZ, voor sommige onderdelen verpleegkundigen ingezet
onder supervisie van de kinderarts. Men is daar erg tevreden over. De zorg wordt
goedkoper en de kwaliteit is goed.
Afspraak: aan de betreffende aanbieders wordt dit onderdeel van het productenboek
voorgelegd met verzoek om reactie.
4. Profielen:
Marly de Wolff neemt het woord: Er is een werkgroep Profielen en Beprijzing omdat
Midden-Limburg West met profielen gaat werken in de categorieën licht-matig en
intensief. Een profiel is abstract. Het wordt gevuld na de hulpvraag van de cliënt :
Wat zijn de doelen, welk resultaat is wenselijk, welk profiel past hierbij en welke inzet
is dan nodig?
GGZ krijgt bij profielen, anders dan in het productenboek, een apart profiel lichtmidden-zwaar. Wij hebben uit de declaraties van de afgelopen twee jaar veel
informatie kunnen halen die nodig is voor de profielen. Al snel bleek dat we niet alle
Jeugddeclaraties op één hoop kunnen gooien. Er is teveel differentiatie in producten
en prijzen (zelfde conclusie als bij producten). Daarom hebben we de indeling in de
percelen JeugdGGZ, Jeugd met Beperking en Jeugd &Opvoedhulp aangehouden.
Nu kijken we naar een profiel per perceel. Zo krijgen we meer inzicht. Wellicht dat we
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ooit de percelen wel in elkaar kunnen laten schuiven. Vanuit de declaratiegegevens
hebben we per perceel gerekend en gekeken wat er in de profielen kan. Dat wordt in
de werkgroep Profielen en Beprijzing op 4 juli gepresenteerd.
5. Monitoring
Wij willen zowel bij producten als bij profielen naar resultaatgerichte beschrijvingen
en meer sturen op resultaten in de toegang. Wat wil je bereiken, waarom worden
bepaalde producten ingezet, klopt het wat we ingezet hebben?
Nu al vullen aanbieders elk half jaar de CBS-lijsten in. Daar worden per januari 2018
items aan toegevoegd nl.: Cliënttevredenheid, Uitval, Kan de cliënt verder zonder
hulp, Herhaald beroep. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om op cliëntniveau
de doelrealisatie uit te vragen in het toegangsproces (via het CJG).
Werkgroep Profielen en Beprijzing
We zullen in de werkgroep Profielen en Beprijzing Jeugd referentiecasussen gaan
uitzetten met de vraag om aan te geven welk profiel van toepassing zou zijn met
welke inzet en welke kosten.
Nav een discussie zullen de gemeenten onderzoeken of het mogelijk is om dit te
combineren met Producten en Profielen.
Wij hebben een gedigitaliseerd systeem waarin intensiteit van hulpvragen en
cliëntkenmerken zoals risicofactoren, zelfbescherming, samenwerking,
zelfstandigheid e.d. in een schema staan. Dat kan doorgenomen worden aan de
hand van een casus. Het resultaat daarvan is een profiel. Mogelijk kunnen we dit ook
voor Producten maken. Dat vraagt nog wat ontwikkeling. Iedereen is van harte
uitgenodigd om hierin mee te denken.
Er is een aantal producten die bij voorbaat uitgesloten zijn van profielen. Bijvoorbeeld
Dyslexie, ADHD door kinderartsen, alles wat te maken heeft met gezinsvervangend
aanbod, het landelijke transitiearrangement en jeugdzorg plus.
6. Kostprijsopbouw
Wij hebben een opbouw kostprijsmodel ontwikkeld gebaseerd op de Wmo uitvraag
van een paar jaar geleden. Het model is bedoeld om te kijken hoe de kostprijs is
opgebouwd.
Jullie hebben een model ontvangen met het verzoek om het in te vullen om inzicht te
krijgen in de kostprijsopbouw 2017 van de producten. Het gaat nu om vier van de
330 producten met een grote bandbreedte. Over twee weken komt er nog een sessie
over 7 producten met een grote bandbreedte of op producten die een groot aantal
cliënten vertegenwoordigen waar een heel groot bedrag uitkomt.
Oscar Ramos (inkoop) neemt het woord om het e.e.a. toe te lichten.
Bij het bruto- uurtarief verwachten wij dat wordt aangegeven welke cao, welke
schalen en welke periodieken worden gehanteerd. Vakantiegeld, eindejaarsuitkering
onregelmatigheid en levensloop is uit de cao te halen.
Opmerking: behandelaars vallen in de regel in diverse cao’s.
Zou je hier een percentage aan kunnen hangen? Bij de opzet van de DBC’s is hier
heel veel werk in gestoken. Het voorwerk is dus eigenlijk al gedaan.
Het Nza tarief kennen we. Wij zijn echter op zoek naar extremen. Je ziet dat de
bandbreedte bij tarieven heel groot is. Waar komt dat door? Is het het product, de
expertise of komt het doordat er heel veel intramuraal is?
Vraag: Is er een benchmarkt? Je zou de gegevens van de aanbieders hiermee
kunnen vergelijken.
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Antwoord neen er is niet voor elke sector een benchmarkt.
Onderzoeken geven niet dezelfde uitkomst. Wij zijn benieuwd naar de wijze waarop
de aanbieders zelf aan hun kostprijs komen.
Waarom levert een gespecialiseerde behandelaar die iets doet iets anders dan een
andere behandelaar die dit ook doet voor een ander tarief?
Suggestie: mogelijk is het handiger om met een aantal organisaties die complexere
zorg geven om tafel te gaan en in die gesprekken te vragen wat ze doen. Dat geeft al
wat inzicht. In GGZ DBC zit heel veel verschil.
Antwoord: Ons idee is beide te doen om zowel inzicht te krijgen in de opbouw als in
de cliëntenpopulatie. Dat is een betere basis om het gesprek aan te gaan. Daarnaast gaat het niet alleen om de inhoud maar bijvoorbeeld ook over de
bedrijfsvoering. Als wij niet weten of dit in een tarief zit hoe moeten we dat dan
beoordelen?
Conclusie: Deze kostenopbouw is te eng geschreven naar een cao terwijl je
meerdere disciplines nodig hebt om een bepaald tarief te kunnen leveren. Wij
bekijken aan de hand van de ingediende kostprijsberekeningen of we het model voor
de 7 producten waar we nog een uitvraag over doen aanpassingen behoeft.
Afspraak: Naar aanleiding van het bovenstaande passen we het kostprijsmodel aan.
Kostprijsopbouw komt op de agenda van de werkgroep Producten en Tarieven.
Processen voor Toegang:
De drie toegangsprocessen voor de toegang worden voor volgende overlegtafel
verstrekt zodat het doornemen de volgende keer vlot kan verlopen. Het gaat om de
toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp vanuit het Centrum Jeugd en Gezin,
Gecertificeerde Instellingen en het medisch domein: Artsen en Medisch specialisten.
Werkgroepen:
 Producten en Tarieven Jeugd: dinsdag 27 juni en dinsdag 18 juli beide
keren van 9.00 tot 11.00 uur in fractiekamer 1.08 in Stadhuis Roermond,
Markt 31
Deelnemers tot nu toe: Met GGZ, Rubicon, Limburgse Zorgboeren,
Combinatie Jeugdzorg en Koraal Groep
 Profielen en Beprijzing Jeugd: dinsdag 4 juli van 11.00 tot 13.00 uur en
dinsdag 25 juli in de Boskamer van het Stadhuis te Weert
Deelnemers tot nu toe: Met GGZ, Talent, Rubicon, Mutsaertsstichting, Hoeve
de Kaolder, Limburgse Zorgboeren, Combinatie Jeugdzorg PSW
- Er komt nog een werkgroep Profielen en Beprijzing Wmo.
 Producten en tarieven Wmo
Dinsdag 27 juni 14.30 – 16.30 uur en dinsdag 18 juli 14.30 – 16.30 uur
Stadhuis Roermond Markt 31.
 Dyslexie: dinsdag 4 juli en dinsdag 25 juli 11.30 – 13.30 uur de 1e in
fractiekamer 1.12 en de 2e in fractiekamer 1.08 in Stadhuis Roermond Markt
31.
Agendabepaling 11 juli.
Zeker op de agenda:
Toegangsprocessen en sturen op resultaten.
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Sluiting
Bedankt voor jullie komst. Het volgende overleg is op 11 juli in het Stadhuis te
Weert. In verband met het tijdstip zal hier een lunch worden aangeboden.
Reacties op dit verslag en andere punten voor de volgende overlegtafel dienen vóór
29 juni door te worden gegeven via de reactieknoppen op de website van de
gemeente Leudal.

Voor informatie, vragen en
reacties mbt de
inkoopprocedure en de
dialoog ga naar
www.leudal.nl
Zie deze knop rechtsonder
op de 1e pagina
kies vervolgens voor
overlegtafels en overlegtafel
Gespecialiseerde Jeugdzorg
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