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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beknopt Verslag Overlegtafel 7 Wmo Nieuwe Taken 
d.d. 3 april 2018 
 
Aanwezig:  
Gemeenten Midden- Limburg Oost (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond): 
Sandra Slijpen projectleider Wmo; Dylan Simonse Business controller.  
 
Gemeenten Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert):  
Hans Jansen; projectleider Wmo, Jos Verheesen contractmanager , Marijke Hermes; adviseur 
informatievoorziening en AO/IC 
 
Gemeenten ML-O en ML-W 
Nicole Out; projectondersteuner overlegtafels (notulen). 
 
Aanbieders Wmo: 
De Zorggroep; André Hinzen en Nicole Mestrom, Proteion; Marloes Geraedts,  MET ggz; Ron Beek,  
Stichting WonenPlus Sittard-Geleen; Math Partouns, Coöperatie Limburgse Zorgboeren; Carla van 
Herten, Stichting Gehandicaptenzorg SGL; Wim van Lierop, AltraCura B.V.; Annemie Heuvelmans , 
PSW; John Reijnders, Stichting Moveoo: Rob op het Veld ,Stichting Land van Horne; Bernard 
Wijenberg en Michelle Versteegen.  
 
Afgemeld:  
Radar Uitvoering Zuid; Susan Derks 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening en mededelingen. 

Sandra Slijpen heet iedereen welkom.  
 
2. Terugkoppeling signaal wachtlijst-uitvraag 

Het is niet duidelijk of de periodieke wachtlijsten voor Wmo per kwartaal worden uitgevraagd. Uit 
interne navraag is dit niet gebleken, terwijl aanbieders aangeven dat dit wel zo is. Aanbieders en 
contractmanagers gaan samen na waar dit vandaan komt . We spreken af om hier per direct mee 
te stoppen. De gemeenten willen wachtlijstinformatie uit het eigen berichtenverkeer gaan halen 
om aanbieders niet onnodig administratief te belasten. Daartoe moeten de 305-berichten verplicht 
ingevuld gaan worden door de aanbieders met ingang van 1 juli 2018. Hierover zal ook nog een 
separate mail vanuit de contractmanagers naar de aanbieders verzonden worden.  

 
3. Stand van zaken werkgroep Kortdurend verblijf 

Eerder hebben we in de overlegtafels knelpunten van spoedopnames en dubbeldiagnostiek bij 
kortdurend verblijf gesignaleerd. Om deze signalen en andere zaken op het snijvlak van 
kortdurend verblijf en mantelzorgondersteuning te verhelderen en om van daaruit naar eventuele 
passende oplossingen te zoeken is een werkgroep georganiseerd om onder andere de volgende 
onderwerpen te bespreken: 
 is het handiger om kortdurend verblijf naar de mensen toe te brengen in het kader van 

respijtzorg? Mantelzorg wordt steeds zwaarder belast terwijl geconstateerd wordt dat er geen 
toename is van mensen de gebruik maken van Kortdurend Verblijf.   

 Initiatieven vanuit dagbestedingsmogelijkheden om buiten de geijkte paden ( niet alleen  
               s’ ochtend of s’ middag maar ook in de avond)  mogelijkheden bieden om mantelzorgers 
               te ontlasten.  

 Linken met WLZ en 1e lijnszorg. Verkennen wat er nu op dit gebied speelt rondom 
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mantelzorgers die respijtzorg nodig hebben. 
  Kunnen we lijnen zien en oplossingen verzinnen? 

 
Datum bijeenkomst werkgroep: woensdag 18 april van 13.00 tot 15.00 uur. 
Locatie: gemeentehuis Leudal  Leudalplein 1 Heythuysen ruimte; het ja woord. 

 
4. Vervoerstarieven 

Hans Jansen licht een PowerPointpresentatie toe (zie bijlage). Hij heeft voor zijn verkenning 
gebruik gemaakt van de eerdere uitvragen over vervoer 2016 en 2017 in het kader van de 
aanbesteding doelgroepenvervoer/Omnibuzz en de gegevens die beschikbaar zijn vanuit de 301-
vervoersberichten per 2018.  
Ook is, n.a.v. de vorige overlegtafel, aan aanbieders gevraagd om hun kostprijsonderbouwing 
voor de vervoersdiensten met ons te delen. Daar hebben drie aanbieders gehoor aan gegeven. 
Door deze drie aanbieders is wel aangegeven wat de kostprijs is, maar er is nog geen eenduidig 
en helder zicht op de kostprijselementen die leiden tot het betreffende tarief. Daardoor is het in dit 
stadium op basis van deze informatie niet mogelijk om tot een andere, onderbouwde kostprijs te 
komen.  
Afspraak: de gemeenten zullen de aanbieders met de hoogste vervoersbewegingen uitnodigen 
om bilateraal de elementen te verkennen die relevant zijn voor een gedegen onderbouwd tarief 
2019. De gesprekken worden vóór 15 mei gepland, zodat het resultaat in de volgende overlegtafel 
op 15 mei gedeeld kan worden.  
Tot slot is geconcludeerd dat er voor 2019 nog geen gebruik gemaakt kan worden van Omnibuzz 
omdat de businesscase niet sluitend is. Als dat wel zo is moeten alle Limburgse gemeenten (32) 
dit goedkeuren en dat lukt niet in zo’n kort tijdsbestek.  

 
5. Koersbepaling Productcodering (terugkoppeling input van aanbieders) 

Na enige discussie is de algemene opinie van de aanbieders dat men geen voordelen ziet in het 
gebruik van landelijke productcodes. Ze willen wel hieraan meewerken indien de gemeenten 
hiertoe besluiten, mits de implementatie goed voorbereid en tijdig ingezet is. Ombouw heeft nl 
nogal wat (eenmalige) administratieve lasten tot gevolg. 
Afspraak is dat de gemeenten bekijken of overschakeling op landelijke codes gewenst is in 2019 
vanuit andere perspectieven. Terugkoppeling volgt in de volgende bijeenkomst (15 mei). 
 

6. Bespreking Uitvoeringsovereenkomst 2018 ter voorbereiding 2019 (zie bijlagen) 
Er zijn nog vragen over de relatie werkafspraken en uitvoeringsdocument en er wordt gevraagd 
met een addendum gewerkt kan worden zodat aanpassingen  in de historie zichtbaar zijn en de 
overeenkomst niet elke keer helemaal gelezen hoeft te worden. 

      Ook roept de nieuwe werkwijze met profielen vragen op. De afspraak wordt gemaakt om 
      deze vragen te mailen naar Hans Jansen.   
      Daarnaast is er bij de aanbieders behoefte om de status en inhoud het werkafsprakenboek,  
      inclusief de werkwijze rondom de ondersteuningsplannen nader te bespreken. Aanbieders willen  
      dit het liefst nog vóór het zomerreces, omdat ze hier in de praktijk hinder van ondervinden.  
      Sandra en Hans bekijken of dit nog in de agenda van de overlegtafel van 15 mei past en plannen  
      anders een extra overlegtafel op 19 juni van half 3 tot half 5. 
      
       De aanbieders vragen of ze het gespreksverslag dat in het begin door de gemeenten wordt  
       gemaakt kunnen ontvangen. De gemeenten antwoorden dat dit om juridische reden niet mag  
      omdat in dat verslag meer aspecten staan dan die waarvoor de aanbieder is ingeschakeld. 
 
7. Bepaling onderwerpen volgende overlegtafel 

 Landelijke codering 
   Vervoer (resultaat 1 op 1 gesprekken) 
   Resultaat werkgroep Kortdurend Verblijf 
   Terugkoppeling uitvoeringsovereenkomsten.  
   Werkafspraken (indien nog ruimte op de agenda, anders extra bijeenkomst 19 juni) 

 
8. Wat verder ter tafel komt 

    De aanbieders hebben informatie via diverse kanalen ontvangen. Dat komt doordat met  
     sommige aanbieders veel bilaterale overleggen hebben plaatsgevonden en snel informatie is  
     uitgewisseld. Alleen de conclusies zijn in negometrix geplaatst. De gemeenten denken nog na  
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      over een systeem om de aanbieders op een eenduidige manier van informatie te voorzien.  
      We komen er nog op terug.  
    In de uitvoeringsovereenkomsten is aangegeven dat alleen gerealiseerde diensten 

gedeclareerd kunnen worden. No show is daarmee een aangelegenheid tussen aanbieder en 
klant en kan door de aanbieder in een dienstverleningsovereenkomst (voorbeelden bij Actiz) 
met de klant  opgenomen worden.  

    Vanwege het inschakelen van onderaannemers bij de profielen in West, wordt  gevraagd naar 
het plaatsen van een lijst met gecontracteerde aanbieders op website Leudal. De gemeenten 
bekijken of dit mogelijk is, maar merken op dat er sprake is van open toetreding tot de 
contracten en dat het daardoor een dynamische lijst betreft.  

 
9. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  
 
Volgende overlegtafel : 
Dinsdag 15 mei van 15.00 tot 17.00 uur Stadhuis Roermond Markt 31 kamer 1.08 

 


