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Concept-verslag ML Overlegtafel Wmo 
Dinsdag 14 juni 2022 |  09.00 – 10.30  uur  
Via MS Teams 

 

 

Genodigde zorgaanbieders: Autismebegeleiding, Huis van Welzijn, SGL, De Zorggroep, The Horse 
Valley, Proteion, Land van Horne, PSW, Coöp. Limburgse Zorgboeren, Met ggz, Zorggroep HD, 
AnaCare,  
Vincent van Gogh, Moveoo en Wonen Plus  
Afwezige zorgaanbieders: Wonen Plus 
Namens de gemeenten MLW: Jacqueline Brouwer en Oscar Ramos Antonio 
Namens de gemeenten MLO: Thomas Gelissen en Erwin Heijnen 
 
 
 
1. Welkom en mededelingen  
 
Gemeld wordt dat mevr. Brugman naar verwachting als gevolg van ziekte een aantal maanden 
afwezig zal zijn. Afgesproken wordt dat de Teams bijeenkomst opgenomen wordt zodat naderhand de 
notulen gemaakt kunnen worden.  
 
Mevr. Van den Broek is nieuw in het overleg. Ze vertegenwoordigt de Coöperatie Limburgse 
Zorgboeren. Er vindt een korte voorstelronde plaats.  
 
2. Verslag van de overlegtafel van 8 maart 2022 
 
Er wordt gevraagd of er tijdens de vergadering terugkoppeling kan plaatsvinden over de tijdens de 
vorige overlegtafel ingebrachte reacties van aanbieders t.a.v. de verlenging overeenkomsten Wmo 
Begeleiding 2023. Dhr. Gelissen meldt dat dit bij agendapunt 3 aan de orde zal zijn. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3.  Bespreekpunten vanuit de gemeenten MLW en MLO 

 

- MLO Verlenging 2023 overeenkomsten Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 

Dhr. Erwin Heijnen stelt zichzelf voor en licht de verlenging voor 2023 van de overeenkomsten Wmo 

begeleiding en kortdurend verblijf toe aan de hand van een beknopte presentatie. De presentatie zal  

met het verslag worden meegestuurd. 

Namens de zorgaanbieders wordt de waardering uitgesproken voor het feit dat goed geluisterd is naar  

de zorgaanbieders en dat er voor aanbieders een vereenvoudiging merkbaar is. Dat is fijn.. 
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- MLW Verlenging 2023 

Dhr. Ramos meldt dat de basisovereenkomst met een jaar verlengd wordt. De  

uitvoeringsovereenkomst wordt ongewijzigd verlengd. Via Negometrix krijgen de aanbieders hiervoor  

bericht. De verlengingsbrief en het tarievenblad moeten voor akkoord worden getekend. Uiterlijk in juli  

zal dit aan aanbieders worden verstuurd. Bedoeling is dat dit voor Wmo en Jeugd tegelijk wordt  

aangeboden. 

 

- MLO en MLW doorkijk verwerving Wmo begeleiding 2024 

Dhr. Gelissen licht toe dat de Stuurgroep MLO heeft ingestemd met de bestuursopdracht waarin  

vastgelegd is dat de MER gemeenten samen met MLW een gezamenlijk verwervingstraject voor de  

Wmo begeleiding en kortdurend verblijf gaan uitvoeren. Er is dus groen licht. Mevrouw Brouwer laat  

weten dat ook in MLW hiervoor groen licht is gegeven. Inmiddels zijn de 6 gemeenten ambtelijk  

gestart met de voorbereidingen. Met de kennis van nu koersen we erop om ongeveer in februari 2023  

de aanbesteding te publiceren. Intentie is aanbieders via marktconsultatie te betrekken. 

Na een vraag hiervoor meldt mevr. Brouwer dat de werkwijze met  

profielen in de huidige vorm waarschijnlijk niet behouden blijft. Dit i.v.m. juridische onmogelijkheden.  

 

Opgemerkt wordt dat aanbieders blij zijn met een gezamenlijk verwervingstraject omdat dit bijdraagt  

aan reductie van administratieve lasten voor aanbieders.  

 

5.  Bespreekpunten vanuit de aanbieders 
 Geen bespreekpunten ontvangen naar aanleiding van onze uitvraag 
 

Er wordt gemeld dat er positieve ontwikkelingen zijn m.b.t. Vijf in Roermond. Medewerkers zijn positief 
en willen er voor gaan. Natuurlijk zijn er nog issues, maar er zijn positieve ontwikkelingen gaande.  

 
6.  Mededelingen 

 
Er zijn geen mededelingen. 
 
7.  Wat verder ter tafel komt 
 
N.v.t.  
 
8.  Afsluiting 
 
 

Volgende Overlegtafel Wmo in 2022 
dinsdag 20 september 2022 09.00 – 10.30 uur 
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