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Concept-Verslag ML Overlegtafel Wmo 
Dinsdag 7 december 2021 |  09.00 – 10.30  uur  
Via MS Teams 

 

 
 

1 Welkom door Berry Rademacher met een korte voorstelrond. 
De vertrouwde projectleiders Wmo zijn vandaag helaas niet aanwezig; 
Jacqueline Brouwer heeft zich helaas moeten afmelden, en Sandra Slijpen heeft  
sinds begin december een andere functie binnen gemeente Roermond. 

 
2    Verslag van de overlegtafel van 5 mei 2021 wordt  vastgesteld.  

 
3 Bespreekpunten vanuit de gemeenten MLW en MLO 

a) Krapte op de arbeidsmarkt 
Land van Horne herkent dit zeker, vooral in gemeente Nederweert. Nog nooit in de historie 
waren er wachtlijsten maar nu voor het eerst wel.  
Stichting Wonen Plus herkent dit ook in regio West. 
Ook bij Huis van Welzijn wordt het moeilijker, mede door corona komt de continuïteit soms in  
het gedrang. Ofwel planning technisch is het soms een uitdaging.   
Autismecentrum geeft aan dat vooral in ML moeilijk aan goed personeel te komen is.   
Vanuit De Zorggroep herkent men dit ook     
SGL herkent het signaal.  
 
b) Hoe zien de zorgaanbieders dit voor de toekomst?  
Land van Horne: vraag en aanbod goed matchen, in gezamenlijkheid dat zou aandacht 
mogen krijgen. Mogelijk kunnen de gemeenten hierin iets betekenen.  
Gemeenten hebben toegang tot de mensen welke niet werken. 

De Zorggroep: nu moet men veelal personeel met opleiding niveau 4 inzetten. Wat meer 
   ruimte om de taken uit te voeren zou een wens zijn.  Dwz wanneer er taken zijn welke door 
   niveau 2 of 3 uitgevoerd kunnen worden. 

Huis van Welzijn: we moeten wel oppassen dat we qua personeel niet naar beneden gaan.   
Belangrijk is mensen te enthousiasmeren voor het beroep in de zorg. De eisen misschien wel 
iets laten zakken maar het moet wel passend blijven bij de kwaliteit. 

  Stichting Wonen Plus: men zet gastvrouwen in op de woonlocaties [niet voor het ambulante 
   stuk] Dit werkt heel goed. Dit maakt dat de begeleider meer ruimte heeft voor de professionele  
  taken. Gastvrouwen blijken redelijk goed te werven.  

CLZ: dit moet ook goed meegenomen in de nieuwe aanbestedingen. Er moet goed gekeken 
naar de eisen welke men zoekt. Landelijk is men met pilot bezig – met zijinstromers.  
Laten we ook over de regionale grens kijken. 

  METggz laat weten dat dit in de OT Jeugd is besproken. Angelo van Goethem zou een  
   uitnodiging versturen om dit onderwerp nader te bespreken. 

MLW/MLO: we nemen het bovenstaande mee terug om dit intern te bespreken. 
Verwachten de aanbieders op korte termijn dat bepaalde zorg en ondersteuning niet meer  
geleverd kan worden door de arbeidskrapte? Als dit zo is dit graag tijdig melden opdat de 
toegang hierover geïnformeerd kan worden. 
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c) Verlengingen 2022 
MLO: voor de MER gemeenten is gekozen voor nieuwe UO. Op 8 na heeft iedereen hier op   
ingeschreven.  
MLW Oscar Ramos Antonio: ook voor West zijn alle verlengingen ontvangen.  
Gemeente Roermond heeft de keuze gemaakt om verder te gaan met VIJF. 

d) Voornemen verlengingen 2023  
MLW: voornemen om de ovk voor 2023 te verlengen.  
Wel wil men het gesprek met de aanbieders aangaan over de ontwikkelingen welke op het 
pad gaan komen.    
MLO: Binnen de MER gemeenten wordt gekeken naar de mogelijkheden per 1.1.2023. 

 VvG; Ingrid vraag de tarieven stammen uit het begin van de contractering en worden jaarlijks 
   geïndexeerd. Er zitten verschillen tussen de tarieven bij aanbieders. Zou er bij een nieuwe 
   aanbesteding naar de tarieven gekeken kunnen worden?   

e) Beschermd Thuis 
MLW: in de komende periode gaan de gemeenten het gesprek aan met de aanbieders  
welke Beschermd Thuis aanbieden. 
 
f) Wijzigingen Uitvoeringsovereenkomst MER Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2022 
Zie hiertoe 2 bijlagen: memo en de uitvoeringsovereenkomst Wmo MER 2022 
Eef Lommen: het gaat hierbij om het verwijderen van de eindfactuur. [Het verschil tussen  
declareren en factureren]. De 2 punten worden goedgekeurd en de aanpassing kan volgen. 
In Negometrix gaat een bericht volgen over de wijzigingen. Hierop hoeven de aanbieders niet 
actief te reageren. 

4 Bespreekpunten vanuit de aanbieders 
 SGL: tijdlijn voor het indienen van het ondersteuningsplan met doelen.  
          Anne Degenaar: vanuit de dagbesteding is het signaal gekomen dat de doelen al  
 vastgelegd moeten worden voor aanvang van zorg. Eigenlijk kan met het kwalitatieve doel pas 
    vaststellen wanneer men een cliënt 3 of 4 keer heeft gezien. Deze tijd zou ook met 
   terugwerkende kracht vergoed moeten worden.  
  Het blijkt dat er ook verschil is in consulenten, de een heeft hierin meer flexibiliteit dan de 
   andere. Kortom men heeft soms tijd nodig voor men de doelen goed  kan vaststellen. 
   Er zijn meer aanbieders welke dit herkennen. 
 
  CLZ: graag informatie over de nieuwe aanbestedingen voor de Wmo in ML.  
  Dit is al  besproken zie ook bovenstaand agendapunt 
 
 Land van Horne: tarieven 2022, naar aanleiding van de verhoging van de OVA. 
  MLO/MLW: Het verzoek vanuit de VNG, mbt het verhogen van de OVA, is voorgelegd aan  
  de bestuurders, inclusief een advies hierover. Zodra bestuurders een besluit hebben 
   genomen, zullen de gemeenten de aanbieders hierover informeren.  

6.  Wat verder ter tafel komt 
  Vincent van Gogh - Ingrid van Rens; een suggestie voor de volgende overlegtafel. 
  Een toelichting [van ca.15 minuten] over het programma Doen! van PSW, VvG en  
  De Zorggroep; [ca. 15 minuten]. 
  We zetten het de volgende keer als laatste punt op de agenda. 
   
7.  Afsluiting – dank aan alle aanwezigen. 
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   Planning Overlegtafels Wmo in 2022: 
  dinsdag 8 maart 2022  09.00 – 10.30 uur 
  dinsdag 7 juni 2022  09.00 – 10.30 uur 
  dinsdag 20 september 2022 09.00 – 10.30 uur 
  Indien gewenst plannen we tussentijds een extra overlegtafel. 
 
 

Deelnemers aan de overlegtafel van 7 december:  
  Stichting Wonen Plus - Karin Geuskens  

Huis van Welzijn - Koen Geenen 
SGL – Anne Degenaar  
PSW – John Reijnders 
Thuisbegeleiding Proteion - Maud Eekers en Jill Bindels 

 De Zorggroep - Nicole Mestrom en Mirthe Sijmons 
 CLZ - Carla van Herten 

Moveoo - Eric Heitzer 
Vincent van Gogh - Ingrid van Rens 
Regionaal Autismecentrum - Ine Knuever 
Land van Horne - Claudia Nelissen 
Met ggz – Martijn Koopmans 
Noud Kessels - MLW 
Berry Rademacher - MLO 
Oscar Ramos – MLW  
Eef Lommen – Inkoper MLO  

 
The Horse Valley – Sandra Aarts – afwezig m.k. 
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