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Welkom

Eerste  Overlegtafel:  
uitleg  proces  en  schetsen  kaders  als  basis  voor  dialoog  volgende  
overlegtafels

Partnership:  belang  van  dialoog  en  samenwerking

Agenda:
∗ Opening  en  kennismaking
∗ Uitleg  doel  en  werkwijze
∗ Uitvoeringsovereenkomst
∗ Schetsen  inhoudelijke  context
∗ Planning   inhoud  overige  overlegtafels
∗ Afsluiting



∗ Dialoogbepalingen:  artikelen  12  tot  en  met  18  uit  
Basisovereenkomst  (bijgevoegd  als  bijlage)

∗ Selectie:  goede  afspiegeling
∗ Groot,  middelgroot,  klein  (op  basis  van  omzet  ML)  en  

nieuw
∗ Doelgroepen

Doel  en  werkwijze  Overlegtafels



Onderwerpen/  
signalen

•Door  Partijen  voorgedragen  onderwerpen  
en/of  signalen  die  de  Gemeente  relevant  
vindt,  worden  ingebracht  als  agendapunt  
in  de  Overlegtafel.

Agenda-‐
punt(en)

•Agendapunten  worden  behandeld   en  uitgewerkt  
door  de  Overlegtafel  en  kunnen  leiden  tot  één  of  
meerdere  Voorstellen.

Voorstel

• Voorstellen  liggen,  na  consultatie  van  het  
Netwerk,  voor  ter  stemming  in  de  
Overlegtafel.  Hierna  worden  de    Voorstellen  
voorgelegd  aan  de  gemeente  ter  
besluitvorming

Besluitvorming  
Gemeente

•Voorstel   ligt  voor  ter  
besluitvorming.



∗ Concept  toegestuurd  als  bijlage
∗ Geel  gearceerde  delen  zijn  in  elk  geval  onderwerp  
voor  dialoog

∗ opmerkingen  over  andere  delen  uiterlijk  8  juni  
doorgeven  via  www.leudal.nl,  onderdeel:  info  voor  
aanbieders  WMO  en  Jeugdhulp  M-‐Limburg,  onder  
knop  reacties

∗ Afronding  Overlegtafels  22  augustus  as
∗ Publicatie  3  oktober

Concept-‐Uitvoeringsovereenkomst



∗ Samenloop  met  Overlegtafel  Gespecialiseerde  
Jeugdhulp

∗ Mogelijke  samenloop  andere  trajecten  met  
aanbieders

Inhoudelijke  context  (1)



Inhoudelijke  context  (2)
Budgetontwikkelingen
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3D  breed  zal  het  
Midden-‐Limburgse  
budget  nog  afnemen  
met  15,84%  o.b.v.  de  
septembercirculaire  
2016



∗ Gezamenlijke  koers
∗ Producten:  handhaven  grondslagen  en  werken  met  bestaande  

producten,  waarbij  we  verbeteringen  realiseren  door  indikking
∗ Tarieven:  meer  inzicht  in  opbouw,  minder  differentiatie  in  

tarieven  per  product  
∗ Sturen  op  resultaten  en  monitoring:  toegang  stuurt  op  

resultaten
∗ Social return  on  Investment:  toepassen  en  op  maat  maken  

voor  Sociaal  Domein

Inhoudelijke  context  (3)



Planning  overige  overlegtafels

Overlegtafel  2 20  juni  2017 • Produktdefiniëring
• Aanzet  toegang
• Aanzet  tarieven

Overlegtafel  3 11  juli  2017 • Toegangsproces
• Sturen  op  resultaten
• Monitoring  

Overlegtafel  4 1  augustus  2017 • Tarieven
• Aanzet  Social Return  on  

Investment
Overlegtafel  5 22  augustus  2017 • Conclusies  en  adviezen  



∗ Informatie,  vragen  en  reacties  over  inkoopprocedure  
en  dialoog,  ga  naar:  
∗ www.leudal.nl ,  onderdeel:  info  voor  aanbieders  Wmo

en  jeugdhulp  M-‐Limburg

Vindplaats  informatie  aanbieders



Afsluiting


