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Concept Actielijst Fysieke Overlegtafel 30-05-2017 
Vorige overleg 29-11-2016 
 

Nr Actie Wie Status 
Nav overleg 3 november 2015: 

45 Toelichting op signaal (Florence) en inbrengen signaal in 

overleg met zorgverzekeraar.  Betreft de grensgebieden 

indicatiestelling en de financieringsmogelijkheden in 

relatie tot gemandateerde indicatiestelling. 

 

Florence + 

dienstverleners 

Afgehandeld;  

Er is contact geweest met 

dhr. Grimbergen, daaruit 

is naar voren gekomen dat 

dit niet van toepassing is 

op de H6 (casus is 

gemeente gebonden). 

 

51 Dienstverleners informeren de klant en de gemeente als 

zij achterlopen met de CAK-aanlevering. Dienstverleners 

waarschuwen de klant voor een mogelijke stapelfactuur 

vanuit het CAK voor de eigen bijdrage. 

 

Dienstverleners Dit item blijft staan tot 

dat de uitvoering conform 

afspraak verloopt. 

Nav overleg 16 februari 2016: 

53 Schema maken met de agendapunten voor 2017, 

verdeling van acties en planning over het jaar.  

(Het genoemde thema ‘vermindering van 

administratieve lasten’ is onderdeel van de 

administratietafel) 

 

H6 met input 

van 

dienstverleners 

 

Nav overleg 24 mei 2016: 

64 Toelichting spoedprocedure voor aanvragen/wijzigen 

beschikkingen 

 

H6  

Nav overleg 13 september 2016: 

67 Om te komen tot een tijdigere facturering en 

aanlevering bij het CAK wordt door de H6 gemeenten 

een set van maatregelen en gevolgen opgesteld die 

gekoppeld worden aan de deelovereenkomst. 

 

H6  

Nav overleg 29 november 2016: 

69 SROI: voor de SROI zal de bouwblokkenmethode zoals in 

ZHC-verband is vastgesteld, als uitgangspunt dienen. 

Deze zal nogmaals worden toegestuurd, samen met de 

contactgegevens van de belangrijkste contactpersonen 

voor dit onderwerp. 

H6  

70 Zelfscan GGD: contact met de GGD over het voortijdig 

afbreken van de vragenlijst.  

Dit was geen bug, maar kwam voort uit de scope van het 

onderzoek en was in lijn met de tekst in de introductie. 

Naast enkele algemene vragen richtte de zelfscan zich op 

aanbieders van Begeleiding Individueel incl ADL. Als 

werd aangegeven dat er geen Begeleiding individueel 

incl. ADL werd geboden, dan werd de zelfscan 

afgesloten. 

H6 Afgedaan: 

Zie toelichting hiernaast. 

71 Indexering: uitzoeken of en in hoeverre het verschil 

tussen voorlopige en eindindexering% doorwerkt in de 

indexering voor het volgende jaar.  

H6 Afgedaan: 

Nieuw voorstel staat op de 

agenda. 

72 Accountantverklaring: Bezwaren tegen de H6 Afgedaan: 
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inlevertermijn van 1 maart bespreken met de 

controllers van de H6 gemeenten en de 

dienstverleners hierover te berichten. 

 

Er is een aangepaste 

datum (15 maart) 

gecommuniceerd naar alle 

dienstverleners. 

73 Privacy: Aanleveren van concrete vraagstukken m.b.t. 

privacy vanuit het perspectief van de dienstverlener en 

hier invulling aan geven. 

H6 met input 

dienstverleners 

 

74 Vervoersonderzoek: terugkoppeling over het onderzoek 

zoals dat binnen de regio wordt uitgevoerd. 

H6 Afgedaan: 

Onderwerp staat op de 

agenda. 

 


