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Notulen fysieke overlegtafel A2-gemeenten 14 september 2017 

Aanwezig:  

Esmee Roost Face to face 

Piet van Ekert Zorgcoöperatie 

Bernard Wijenberg Land van Horne 

Michelle Versteegen Land van Horne 

Robert Slaghuis Lunet zorg 

Annet van Straaten Zuidzorg 

Marianne van der Heijden SZZ 

Jeroen van Heel GGzE 

Janneke Franken Bizob 

Henny Kerkhof Gemeente Heeze-Leende 

Piet Schrijver Gemeente Cranendonck 

  

Afwezig (met kennisgeving):  

Yvonne Boesten Gemeente Valkenswaard 

Marion Geomini Ananz Zorggroep 

Cindy Koppen Valkenhof 

  

 

1. Opening 

Yvonne is ziek en daardoor afwezig. Henny neemt het voorzitterschap over. 

Marion Geomini van Ananz Zorggroep en Cindy Koppen van Valkenhof hebben zich afgemeld. 

 

2. Mededelingen 

Janneke Franken stelt zichzelf voor. Zij is sinds eind oktober contractmanager voor de A2-gemeenten 

ter vervanging van Ton de Graaf. Hij is werkzaam voor de Dommelvallei. Hiervoor was zij 

contractmanager voor de BOV-Kempengemeenten, maar ivm zwangerschap vervangen door Suzanne 

Verheijden. Suzanne blijft daar contractmanager. Hierbij de contactgegevens van Janneke Franken, 

j.franken@bizob.nl en 06 – 19 30 30 37. 

 

3. Vaststellen notulen 

- De zorgmarkt is positief ontvangen en zeker voor herhaling vatbaar. 

- 6.2: Annet van Straaten heeft nog niets van de gemeente Valkenswaard vernomen over de trend 

dat er meer A dan C wordt afgegeven. Het middelen is daardoor niet meer mogelijk. Gesprekken 

met de consulenten over de mogelijkheid tot het ophogen van de indicatie verlopen erg 

moeizaam. Yvonne Boesten zal worden gevraagd contact hierover op te nemen met Annet. Er 

wordt gevraagd of het beleid is om alleen A af te geven en zo min mogelijk C. Piet geeft aan dat 

dit niet het geval is. De verandering vindt sinds 2017 plaats. In 2015 en 2016 waren er geen 

problemen. Er wordt het idee geopperd om casussen met elkaar te bespreken, waarom vindt de 

aanbieder dat het C moet zijn en de gemeente A. 

- De notulen wordt zonder wijzigingen vast gesteld.  
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4. Addendum 2018 

Het addendum voor 2018 bij een overeenkomst begeleiding wordt besproken. Hierbij komen de 

volgende zaken aan de orde: 

- Aansprakelijkheid: de term ‘bedrijfs- en beroepsverzekering’ wordt vervangen door ‘adequaat 

verzekerd’. 

- Er worden regelmatig gegevens opgevraagd bij instellingen die in de backoffice bekend zouden 

moeten zijn. Verschillende aanbieders beamen dat. Naar dit punt wordt door de gemeenten 

nader gekeken. 

- Voor de regio wordt één accountantsverklaring gevraagd voor de Wmo-dienstverlening. De cijfers 

zijn per gemeente. Land van Horne vraagt of dit ook kan gelden voor de regio Midden Limburg 

waar Land van Horne de meeste gemeenten heeft. Deze vraag wordt intern doorgelegd. 

Besproken wordt dat Land van Horne hierop het controle protocol op na kan slaan. 

- Voorgesteld wordt om op de tarieven 2018 dezelfde indexering toe te passen als BOV / de 

Kempen conform het CBS indexcijfer voor de CAO lonen in de gezondheids- en welzijnzorg. De 

verhoging is jaarlijks. 

- Bernard Wijenberg geeft een verschuiving aan van het gemiddelde aantal dagdelen dagbesteding, 

omdat de doelgroep zwaarder wordt. Misschien is het goed om dit nader uit te zoeken. Er kan een 

uitvraag worden gedaan bij aanbieders die dit bieden. Henny Kerkhof doet de overweging dat in 

voorkomende gevallen een indicatie d wordt gegeven. Land van Horne gaat het gesprek lokaal 

aan met Wmo-consulenten om in voorkomende gevallen te komen tot indicatie d. 

Inwerking treden van het addendum is 1 januari. De aanbieders wordt gevraagd om vóór 1 januari te 

tekenen. Het addendum wordt op Negometrix gepubliceerd (naschrift: deze termijn is vanwege de 

besluitvorming binnen de gemeenten niet haalbaar). 

Opmerkingen kunnen naar Janneke worden gestuurd voor volgende week vrijdag 24 november.  

Volgend jaar gaan we het gesprek aan over de verhoging van de zorgzwaarte. Bernard, Marianne en 

Jeroen worden uitgenodigd om dit mee voor te bereiden (naschrift: Yvonne Boesten is trekker van 

deze werkgroep). 

 

5. Fysieke overlegtafel 2018 

Data volgend jaar: 

8 februari (kwaliteit) werkgroep voorbereiding: Janneke, Henny, Esmee, Annet 

7 juni (contractzaken, zorgverzwaring) 

13 september (iWmo) 

22 november  

Besproken is welke onderwerpen we volgend jaar op willen pakken : 

- Kwaliteit  

- Zorgverzwaring 



 

 

3 

 

 

6. Rondvraag 

- Robert Slaghuis geeft een signaal dat de effecten van de inkoop jeugd niet goed uitpakken 

 

 


