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Concept-Verslag Overlegtafel Wmo 
Dinsdag 25 mei 2021 |  09.00 – 10.30  uur  
Via MS Teams 
 
Deelnemende zorgaanbieders: 
De Zorggroep [m.k. afwezig] – Coöp. Limburgse Zorgboeren – PSW – Heppie Deejs – Autismebegeleiding 
[afwezig] - Proteion - AnaCare – Huis van Welzijn [m.k. afwezig] –  Moveoo - Wonen Plus – Vincent van Gogh – 
MET ggz [afwezig] - Land van Horne – The Horse Valley [m.k. afwezig] - SGL 
 
Deelnemers namens de gemeenten: 
MLW: Jacqueline Brouwer en Oscar Ramos Antonio 
MLO: Sandra Slijpen en Berry Rademacher 

 
 
1. Welkom door Jacqueline Brouwer. 
 
2. Verslag van de overlegtafel van 23 februari 2021 wordt vastgesteld. 
 
3.  Contractering 2022 Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West 

Regio MLO - Sandra Slijpen: voor MLO kennen we 2 trajecten: 
Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning voor gemeente Roermond 
er zijn 2 geselecteerde partijen waarmee de dialoogfase is doorlopen. dit proces heeft geleid 
tot een definitieve gunningsleidraad, 
op 18 mei heeft college van Roermond de gunningsleidraad vastgesteld, 
op 19 mei is offertefase gestart, 
voorlopige gunning is voorzien op 13 juli, hierna volgt een standstill termijn,  
ondertekenen overeenkomst op 28 juli, 
implementatiefase tussen 1 aug en 31 december 2021. 
De nieuwe partij gaat vanaf augustus kijken hoe cliënten worden overgedragen en mogelijk 
met vragen voor onderaannemerschap. Verzoek om hieraan medewerking te verlenen. 
Start overeenkomst 1 januari 2022. 

MER gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen) 
De huidige contractering wordt voor de MER-gemeenten (exclusief Roermond) voortgezet 
voor 2022. De basisovereenkomst zal daartoe verlengd worden en de 
uitvoeringsovereenkomst (UO) 2022 is daarop aangepast. De UO is vanwege de 
opeenvolgende verlengingen in de afgelopen jaren ook gedurende die periode niet gewijzigd. 
Reden om de UO 2022 wel weer integraal te update en dus wijzigingen ana te brengen. De 
wijzigingen concentreren zich rondom het berichtenverkeer, de facturering, de 
verantwoording, de eigen bijdrage/CAK-voorwaarden, de mandatering/ondertekening, en het 
toevoegen van het afspraken en ordeprotocol, dat is nu een onderdeel van de UO. 
Daarnaast zijn er aanpassingen i.v.m. het toevoegen van de doelgroep. Beschermd Thuis en 
BGG Beschermd wonen. 
 
Bij de vergaderstukken is ook de memo tarifering meegezonden: de index is berekend op 
dezelfde basis als de afgelopen jaren. De concepten welke tijdens deze overlegtafel 
voorliggen  [UO en indexering] zijn onder voorbehoud van goedbevinding van de wethouders. 
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Proces rondom de Uitvoeringsovereenkomst en indexering MER: 
Op 2 juni is er een Bestuurlijke Stuurgroep MLO Indien akkoord wordt dit op 22 juni in de 3 
colleges van de MER gemeenten besproken. Wanneer ook daar een akkoord is dan wordt  
e.e.a. per 24 juni as. gepubliceerd in Negometrix. 
De nieuwe UO 2022 moet dan door de aanbieders via Negometrix geaccepteerd worden. Hier 
wordt dus echt een actie gevraagd. Exacte info hierover volgt via de publicatie in Negometrix. 
Wel graag aandacht voor het tijdig regelen /reageren op dit proces, zodat we de 
zorgcontinuïteit via de contractering 2022 tijdig geborgd hebben. Aanbieders die te laat hun 
akkoord in Negometrix geven, moeten opnieuw inschrijven, waarschijnlijk tegen lagere 
tarieven. 
 
CLZ: de overeenkomst wordt voor een jaar gedaan. Is er een doorkijk naar de toekomst? 
Sandra Slijpen: de basisovereenkomst kan stilzwijgend verlengd worden, dit gaan we ook 
doen voor 2022 en evt latere jaren indien nodig. Wanneer de gemeenten in 2023 wel iets 
anders willen dan moeten we dit jaar en volgend jaar gebruiken om te kijken naar de wensen 
op inhoud en transformatie en het organiseren van een nieuwe inkoopprocedure voor 2023. 
Het is nog niet duidelijk of dit het geval zal zijn, deze week vinden de eerste verkenningen 
plaats. Het streven is om hier tijdens de volgende OT Wmo meer over te kunnen zeggen. 
 
Regio MLW – Oscar Ramos Antonio. 
De Basisovereenkomst wordt verlengd, vóór 1 juli zal een bericht hierover volgen. 
De Uitvoeringsovereenkomst wil men ook verlengen, medio september zal hierover nader 
bericht volgen met een verlengingsvoorstel en bijbehorende tarieven. Het doel is het proces 
zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen.  
 
Regio’s MLO en MLW – Sandra Slijpen: 
Beschermd Thuis (BT) en BGG Beschermd Wonen. 
Dit was altijd via centrumgemeente Venlo geregeld. Daarvan is besloten dat dit naar de lokale 
gemeenten overgaat. Dit wordt onderdeel van begeleiding zoals we dat in de reguliere Wmo 
kennen. De toegang van de gemeenten gaat de indicaties verzorgen. 
De dienstverlening Beschermd wonen blijft wel een regionale aangelegenheid.  
Beschermd thuis gaat vanaf 2022 vallen onder begeleiding (individueel). Door BT onder BGI 
te scharen betekend het dat de aanbieders welke Beschermd Thuis bieden dit onder de 
huidige contracten kunnen doen. Er zijn mogelijk enkele aanbieders welke nog geen contract 
hadden in Midden-Limburg, deze kunnen zich alsnog inschrijven wanneer men voldoet aan de 
basisvoorwaarden. 
 
Proteion: wat betekent dit voor de huidige aanbieders? Kan er een zwaardere doelgroep 
komen? 
Sandra Slijpen: we denken, met de gedane voorbereiding en met de wetenschap van nu, dat 
dit in de huidige contracten begeleiding ingeschoven kan worden, maar we  moeten dit in de 
toekomst goed samen blijven bespreken. Mochten we wel verschuivingen zien dan moeten 
we hier aandacht voor hebben. 
 
Vincent van Gogh: er gaat veel veranderen, vragen: 
1) Beschermd Thuis is toch een andere doelgroep, waar iedereen die nu een contract heeft 
BGI deze doelgroep zou kunnen oppakken. Echter is het een andere discipline. 
2) Daarnaast het verzoek om te kijken naar de toekomst; naar de transformatie, de 
inhoudelijke ontwikkelingen. Hierover zouden we echt in gesprek moeten gaan. 
Sandra Slijpen; mee eens, ook bij gemeenten zijn er ontwikkelingen en wensen. Nu nog 
vooral op hoofdlijnen maar dit moet nog verder vorm krijgen. En zeker moet dit gesprek 
samen met de aanbieders gevoerd te worden. We zullen bekijken op welke wijze we het beste 
de inhoudelijke gesprekken met en tussen de aanbieders vorm kunnen gaan geven, mogelijk 
via een inhoudelijke Overlegtafel. Daarbij kunnen we de blik wat verder vooruit richten, niet 
alleen op 2023, maar ook op de trends en transformatie voor de komende 2, 3 of 5 jaar of nog 
langer vooruit. 
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Daarnaast moeten we mogelijk met een kleine werkgroep kijken naar Beschermd Thuis en 
BGG Beschermd Wonen. Wat gaan de ontwikkelingen in de uitvoering zijn in het komende 
jaar / komende 2 jaren en hoe kunnen we de signalen goed met elkaar delen. 
 
De projectleiders Wmo pakken de laatste 2 genoemde onderwerpen [inhoudelijke OT en 
ontwikkeling Beschermd Thuis / Beschermd Wonen] op en komen hierop terug bij de 
deelnemers van de overlegtafel. 
 
Aanbestedingen MLO 
Hulp bij het Huishouden; de aanbesteding heeft plaatsgevonden, gunning eveneens.  
Per 1 juni zijn alle cliënten welke overgedragen moesten worden toegewezen aan een  
gecontracteerde aanbieder. 
Hulpmiddelen; vandaag sluit de inschrijving. 
Beschermd Wonen / MO; die trajectenlopen ook maar deze contracten gaan in op 1 jan 2022. 
 
Aanbestedingen MLW 
Hulp bij het Huishouden; bestaande contract wordt verlengd met 1 jaar.  
 
Bemoeizorg en preventie aanbestedingen – door Henk Verstappen van VvG 
Bemoeizorg zit in de verificatie fase, in juni zal de definitieve gunning volgen. 
Preventie loopt en in de komende weken wordt duidelijk wie dit gegund gaat krijgen. 
 

4.  Corona-rondje 
 Jacqueline Brouwer zijn er nog bijzonderheden welke gedeeld moeten worden? 
 Proteion: ziet geen veranderingen meer in het werken, alleen ervaart men dat BGI indicaties 
langer blijven liggen.  Dit is niet wenselijk, wat is de reden hiervan? 
Er is een vragenlijst gekomen van gemeente Roermond [o.a. over eenzaamheid onder 
ouderen]. Worden de uitkomsten ook teruggekoppeld?  
MLO: langere reactietijd op indicatie aanvragen is herkenbaar, dit komt mede door de 
arbeidsintensieve omzetting van cliënten voor HbH. 
 MLW: de speciale regelingen zoals TOZO hebben ook extra aandacht gevraagd. 
De projectleiders pakken de punten op en gaan het intern binnen de gemeenten navragen. 

Vincent van Gogh: naar aanleiding van de Corona-ervaringen is er op 3 juni een webinar over 
Digitale hulpverlening op afstand. Er is nog ruimte voor deelname, de uitnodiging wordt 
bijgevoegd en kan ook in het eigen netwerk gedeeld worden.   

PSW: wil graag melden dat zorgaanbieders in de afgelopen periode een extra 
maatschappelijk nut hebben gehad, omdat de cliënten vaak wat  extra aandacht nodig hebben 
om alle zaken rondom Corona wat begrijpelijker te maken en te ondersteunen bij bv keuzes 
en hulp rondom de inentingen. Het is goed om ook de positieve aspecten vanuit de 
zorgaanbieders niet uit het oog te verliezen. 

5  Input The Horse Valley – uitstroom; zowel voor Wmo, Jeugd als Wlz.  
Er zijn te weinig mogelijkheden om dit te realiseren.  
Dit agendapunt schuiven we i.v.m. de afwezigheid van The Horse Valley door naar de 
volgende overlegtafel. 

6.  Wat verder ter tafel komt 
  Geen bijzonderheden. 
 
7.  Afsluiting 
 
 

            De volgende overlegtafel wordt gehouden op  
 dinsdag 5 oktober 2021 van 09.00 – 10.30 uur 
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