
1 
 

Afspraken en actiepunten Fysieke Overlegtafel H6-gemeenten 

29 november 2016;  14.30-17.00 uur 
 

1. Opening en mededelingen 

 

Opening en mededelingen 

- Gerard van der Meer van Hoeve Biesland (zorgboerderij en re-integratietrajecten) wordt 

welkom geheten als nieuwe deelnemer van de Fysieke Overlegtafel.  

- Jeannet Schouten wordt opgevolgd door Corrie Bosma (directeur a.i.). 

- Het onderwerp Onderzoeken & Ontwikkelen staat deze keer niet op de agenda omdat er 

nog onvoldoende voortgang is te melden uit de pilots en de O&O zich bezint op de scope 

van de opdracht (bijv. wel of niet verbreden). Er zal tussentijds een mail verstuurd 

worden om iedereen op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen. 

- De mail met een compliment aan alle partijen die volledig en tijdig aanleveren bij het 

CAK is goed gewaardeerd.  

 

2. Ingekomen stukken 

 

Geen. 

 

3. Verslag Fysieke Overlegtafel 13 september 2016 en actielijst 

 

Naar aanleiding van het verslag:  

Geen opmerkingen. 

 

Naar aanleiding van de actielijst: 

• Nr. 56:  Het memo Persoonlijke Verzorging 5% is conform afspraak aangepast en  

 terug te vinden op de website Toekomstsociaaldomein. 

• Nr. 60:  De KTO-vragenlijsten zijn verwerkt de resultaten zijn terug te vinden op de  

 websites van de gemeenten. 

• Nr. 61, 62:  Deze onderwerpen staan op de agenda: SROI blijft vooralsnog een  

 inspanningsverplichting.  

• Nr. 65, 66 en 68: Zijn conform afspraak afgehandeld. 

 

 

4. Korte punten 

 
PV 5% 

- Het memo Persoonlijke Verzorging 5% is conform afspraak aangepast en terug te vinden op 

de website Toekomstsociaaldomein. 
SROI 

- SROI blijft een inspanningsverplichting, dus het voornemen om dit per 1 januari 2017 als 

verplichting op te nemen is vervallen. De bouwblokkenmethode zoals in ZHC-verband is 

vastgesteld, zal hierbij uitgangspunt zijn. Deze zal nogmaals worden toegestuurd, samen met 

de contactgegevens van de belangrijkste contactpersonen voor dit onderwerp.  
- De te leveren inspanningsverplichting is niet alleen gebonden aan de H6 gemeenten maar 

kan ook regionaal worden ingevuld. 
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Zelfscan toezicht WMO 
- Dienstverleners hebben inmiddels de vragenlijst tbv de zelfscan ontvangen vanuit de GGD. 
- Gemeld wordt dat de vragenlijst een fout bevat. Wanneer er wordt aangegeven dat er geen 

ADL wordt geleverd, houdt de vragenlijst op. Hierover zal contact worden opgenomen met de 

GGD. 
 
Prijsindexatie (bijlage 2) 

- Na exacte indexering (juridisch tarief) zijn de tarieven afgerond om verwerking in het systeem 

mogelijk te maken (systeemtarief) volgens de rekenregel: afronden naar het dichtstbijzijnde 

tarief dat deelbaar is door 6. 

- De tarieven zijn per 1 januari 2017 van kracht. Indien het niet lukt om dit tijdig in te voeren, 

dan graag terugkoppelen naar de contractbeheerder. 
- De tariefsverhoging is bepaald op basis van het voorlopige OVA indexeringspercentage 

(1,54%). De dienstverleners geven aan dat het de verwachting is dat het definitieve 

indexeringspercentage voor 2017 fors hoger uitkomt, (inschatting 1,76% of hoger). Het 

verzoek vanuit de dienstverleners is daarom om na definitieve vaststelling van het OVA-

percentage een correctie aan te brengen in de tarieven of te kijken naar andere 

mogelijkheden om hiervoor te compenseren. De voorzitter geeft aan dat er om diverse 

redenen gekozen is om uit te gaan van het voorlopige indexeringspercentage en dat dit in de 

overlegtafel van september is besproken. Het is niet duidelijk in hoeverre het verschil tussen 

voorlopige en eindindexering% doorwerkt in de indexering voor het volgende jaar. De 

voorzitter zegt toe dit uit te zoeken. 
- De tarieven voor vervoer zijn niet meegenomen in de indexatie, omdat de tarieven recentelijk 

al flink zijn verhoogd. Met de volgende indexatie zullen deze tarieven ook worden 

meegenomen. 
 

Controleprotocol CAK 
- Zoals in het vorige overleg al aangegeven is er voor de financiële verantwoording over 2016 

de keuze uit 2 controleprotocollen: het landelijke protocol en de H6 protocol. Op het landelijke 

protocol zijn 2 extra voorwaarden van toepassing namelijk eerdere aanlevering (1 maart 2017) 

en het zelf uitvoeren van de controle op de levering. 

- Verzoek vanuit de dienstverleners om in het vervolg dit soort berichten eerder te versturen. 

Dan hebben dienstverlener meer tijd om zich hieraan te conformeren. 

- De dienstverleners twijfelen aan de haalbaarheid van de genoemde datum van 1 maart. Dit 

zorgt tevens voor extra kosten bij de dienstverleners en extra administratieve belasting, omdat 

er ook gemeenten zijn die de datum van 1 april aanhouden. Verzoek vanuit de dienstverleners 

om dit conform de landelijke voorwaarden 1 april aan te leveren. De voorzitter geeft aan 

vooralsnog vast te willen houden aan de datum van 1 maart, maar zal de bezwaren van de 

dienstverleners bespreken met de controllers van de H6 gemeenten. Dienstverleners 

ontvangen hierover op korte termijnbericht.  

 

 

5. Update Risicoparagraaf 

 

De risicoparagraaf is opnieuw bijgewerkt. Onderwerpen die niet langer als een risico worden 

aangemerkt, zijn uit de lijst gehalad. Ook is een top 3 benoemd van risico’s die een grote impact 

hebben wanneer deze zich voordoen. Zoals aangegeven door dienstverleners in het overleg van 

13-9-2016 is privacy daar een van.  

Verder geen vragen of opmerkingen.  
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6. Presentatie Privacy 

 

Presentatie m.b.t. het omgaan met privacy binnen de zorgverlening en overheid door Jiska 

Ligtenberg (privacy functionaris Leidschendam Voorburg).  

De WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) schrijft voor dat alle gegevens tot aan de 

postcode van een burger in het kader van informatiedeling valt onder de privacy gevoelige 

informatie. 

Hoe om te gaan met privacygevoelige gegevens is een actueel thema binnen de dienstverlening 

en is een lopend proces wat nog vele jaren nodig heeft. Dit vraagt om bewustwording van het 

vragen om of het aanleveren van gegevens, zowel van de zijde van de gemeente als de zijde van 

de dienstveleners. Steeds meer gemeenten stellen hiervoor een aandachtsfunctionaris aan. 

De H6 gemeenten gaan nogmaals na welke informatie behoefte er is – bijv. mbt de 

contractgesprekken - en wat de mogelijkheden zijn om hier op de juiste wijze invulling aan te 

geven. 

De voorzitter roept op tot het aangeven van concrete vraagstukken rondom privacy die voor de 

volgende bijeenkomst kunnen worden voorbereid of uitgewerkt.  

 

 

7. Inventarisatie agendapunten volgende vergadering 

 

- Terugkoppeling van het vervoersonderzoek zoals dat binnen de regio wordt uitgevoerd. 

 

 

8. Wvttk en rondvraag 
 

- Er komt een voorstel voor de overlegdata voor 2017. Mbt de locatie wordt gekeken of dit 

Bergschenhoek blijft of bijv Rijswijk of Leidschendam. De aanwezige FO-leden geven aan 

geen voorkeur te hebben.   

 

Verder geen vragen of opmerkingen.  

 


