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Concept-verslag ML Overlegtafel Wmo 
Dinsdag 8 maart 2022 |  09.00 – 10.30  uur  
 

 
Aanwezige zorgaanbieders: Autismebegeleiding, Huis van Welzijn, Wonen Plus, SGL, De Zorggroep,  
The Horse Valley, Proteion, Land van Horne, PSW, CLZ en Met ggz. 
Afwezige zorgaanbieders: Zorggroep HD, AnaCare, Vincent van Gogh, Moveoo  
Namens de gemeenten MLW: Jacqueline Brouwer [vz.]en Oscar Ramos Antonio 
Namens de gemeenten MLO: Thomas Gelissen, Berry Rademacher en Eef Lommen 

 
 
1. Welkom en mededelingen - door Jacqueline Brouwer  
  Er volgt een korte voorstelronde voor alle deelnemers. 
  Tevens een nadere kennismaking met Thomas Gelissen, projectleider a.i.  Wmo regio MLO 
 
2. Verslag van de overlegtafel van 7 december 2021 
  Vraag naar aanleiding van het verslag namens SGL aangaande de tijdlijn voor het indienen van het 
  ondersteuningsplan. Is hier al meer over te zeggen vauit de gemeenten?  
  MLO: dit  is ook tijdens het contractgesprek eind 2021 besproken. E.e.a. wordt intern nagevraagd en 
  contractmanagement komt hier op terug bij SGL en wanneer nodig ook bij de andere deelnemers. 
  Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3.  Bespreekpunten vanuit de gemeenten MLW en MLO 

 
MLO: Inkoop 2023 Wmo MER voorstel tot verlenging – presentatie door Eef Lommen 
met daarbij o.a. de bespreekpunten / aanscherping van enkele criteria. De presentatie is op 8 maart 
aansluitend aan het overleg gedeeld met de deelnemers van de overlegtafel. 
Vragen aan de deelnemers: 
- hoe kijkt men aan tegen het beperkt openstellen van de inschrijving naar b.v. 2x per jaar 
- signalen disproportionaliteit beroepsaansprakelijkheid verzekering, hoe staan aanbieders 
  hierin?  
- eventuele verdere reacties op de aanscherpingen van de criteria. 

  The Horse Valley - Sandra Aarts geeft aan dat men te klein is voor de Wtza. Dan zou de wet niet meer 
van toepassing zijn. The Horse Valley gaat deze informatie met ons delen. 
 
CLZ - Carla van Herten, de inschrijving in één van de 3 gemeenten gaat mogelijk voor enkele aanbieders 
een probleem geven. CLZ heeft een vestiging in Roermond. Dat is niet één van de MER gemeenten. 
Wat heeft dit voor consequenties? 
Wonen Plus - Karin Geuskens geeft aan dat voor hen ook het adres in één van de MER gemeenten een 
probleem gaat geven. Men biedt ambulante begeleiding en een vestiging of bezoekadres in de MER 
gemeenten heeft hiervoor geen toegevoegde waarde. Dit zou alleen extra kosten met zich meebrengen 
welke beter besteed kunnen worden aan de zorg.  
 
Het verzoek aan alle deelnemers van de Overlegtafel Wmo is om de genoemde punten intern te 
bespreken en wanneer men hierop wil reageren dan graag per mail  vóór 1 april 2022 naar 
contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 

 
MLO: Inkoop 2024 Wmo MER – door Eef Lommen 

  Mirthe Sijmons van De Zorggroep; er lopen ook subsidietrajecten in o.a. Roerdalen en/of Maasgouw. 
Heeft dit invloed op deze zaken? Antwoord: subsidietrajecten worden lokaal getrokken, wij zijn als regio 
MLO daar niet altijd van op de hoogte, zo ook niet voor dit subsidietraject. 
 
Martijn Koopmans: hebben we al zicht op een planning voor de inkoop 2024? Antwoord: Er is een eerste 
overleg aanstaande waarin het proces gepland wordt.  
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MLO: de gemeenten hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke 
inkoop voor de startdatum 1.1.2024. De werkgroep gaat binnenkort aan de slag. Dit agendapunt komt 
terug op de agenda van de volgende overlegtafel[s]. 

  MLW: Contractverlengingen 2023 – door Oscar Ramos Antonio 
Ook in West wil men de overeenkomsten gaan verlengen. Mogelijk ook met wat kleine aanpassingen 
maar hierover komt later nader bericht.  
 
MLW: inkoop 2024 – door Oscar Ramos Antonio 
2022 en 2023 worden gebruikt om te onderzoeken wat men per 2024 wil. De planning zal naar 
verwachting uiterlijk tijdens de volgende overlegtafel gedeeld. 
 
MLO en MLW: Arbeidsmarktproblematiek  - door Jacqueline Brouwer 
Tijdens de vorige overlegtafel is dit eveneens besproken. Hoe is de huidige situatie? 
Huis van Welzijn geeft aan dat er op dit moment geen probleem is, echter ziet men wel dat 
veranderingen [zoals de eigen inkoop Wmo van Roermond] gevolgen hebben voor de zorg en de 
arbeidsmarkt. Wijzigingen maken dat cliënten en medewerkers onrustig worden.  
 
Land van Horne - Claudia Nelissen; herkenning van hetgeen Koen Geenen zegt. De druk op de 
medewerkers is erg hoog. 
 
SGL - Rian Smeets: op de woonvormen is het soms moeilijk om vast personeel te krijgen. Het lukt nog 
wel om langdurige zzp-ers te krijgen maar dit heeft natuurlijk de voorkeur niet.  

 
5.  Bespreekpunten vanuit de aanbieders 
 Signalen rondom Vijf [Wmo Roermond]:  
  Huis van Welzijn; men krijgt door de aanbesteding in Roermond toch behoorlijk minder 
  cliënten. Het is een percentage van ca. -15%.  
  SGL ervaart problemen met het afgeven van de indicaties, hierdoor onduidelijkheid over het wel of niet 
   starten van zorg.  
  Autismebegeleiding herkent de signalen van Huis van Welzijn en SGL; het geeft veel onrust bij cliënten 
  en werknemers.  
  Proteion ziet ook een daling in cliënten en herkent ook de signalen zoals hierboven genoemd.  
  Een aantal aanbieders hebben aangegeven dat als de trend doorzet en het aantal aanmeldingen blijft 
  dalen, dat zij genoodzaakt zijn om locaties te sluiten. 
  Verder wordt genoemd: 
  Meerdere cliënten krijgen advies een PGB aan te vragen. 
  Betalingen naar aanbieders blijven achter. Na het eerste kwartaal wordt overzicht opgemaakt, hierdoor 
   schieten aanbieders maanden voor en komen in de problemen o.a.. in mei met het vakantiegeld. 
  Berry Rademacher gaat de signalen meenemen richting de collega’s van Roermond welke betrokken 
     zijn bij VIJF. 
 
  CLZ: de leden van de coöperatie maken zich zorgen over de kostenstijging, zowel van 
  de energie als van de brandstof. Hiervoor graag aandacht.  
   

6.  Mededelingen – door Berry Rademacher 
Graag aandacht voor de informatie welke in de nieuwsbrief van deze week komt zoals o.a. 
- wijzigingen berichtenverkeer 
- jaarverantwoording 

 
7.  Wat verder ter tafel komt 
  Erwin Kreugel en Claudia Nelissen toevoegen aan de nieuwsbrief verzending.  
 
8.  Afsluiting door Jacqueline Brouwer – met dank aan de aanwezigen voor deelname. 
 
 
 
   Planning volgende Overlegtafels Wmo in 2022 
  dinsdag 14 juni 2022  09.00 – 10.30 uur 
  dinsdag 20 september 2022 09.00 – 10.30 uur 
  Indien gewenst plannen we tussentijds een extra overlegtafel. 
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