
  

AGENDA Fysieke Overlegtafel 15   

• Datum : 30 mei 2017 

• Tijd : 14:30 tot 17:00 uur 

• Locatie : Gemeentehuis gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek    

Agenda  

Nr. Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 

-  

 

2. Ingekomen stukken 

-  

 

3. Verslag fysieke overlegtafel 29 nov 2016 en actielijst - bijlage 1a en 

1b  

Vaststellen conceptverslag en actielijst. 

Bij de actielijst is in blauw aangegeven welke items zijn afgehandeld en van de 

lijst kunnen.  

 

 

4. Presentatie vervoersonderzoek H10 (30m)  

Toelichting door Bas Witte,  projectleider Vervoer Wmo-dagbesteding & Jeugd 

over de onderzochte scenario’s mbt inkoop dagbesteding met of zonder 

vervoer en het geformuleerde eindadvies. 

 

5. Nieuw voorstel prijsindexatie       (15m)      bijlage 2 

Voorgesteld wordt om een structurele afspraak over indexatie in de 

maatwerkovereenkomst op te nemen. Hiervoor stellen wij het gewogen prijs 

index tarief van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor en voor de 

vervoerstarieven naar de dagbesteding adviseren wij de zogenaamde NEA-

index. 

Om de indexering administratief zo eenvoudig mogelijk te houden gebruiken 

wij een zogenaamde t minus 2 systematiek. Dat wil zeggen dat wij de 

definitieve (Gewogen Prijs index en NEA )index van het jaar 2016 toepassen 

op het jaar 2018. In het advies hieronder lichten wij dit verder toe.  

 

 

Voorgenomen besluit 

1. De deelovereenkomst maatwerk begeleiding aan te vullen met een 

artikel over indexering en hiermee de indexatie structureel te regelen; 

2. Respectievelijk de gewogen prijs index van het CPB voor de 

zorgproducten en de NEA index voor de vervoersproducten toe te 

passen in een T minus 2 systematiek;  

3. Derhalve de zorgproducten voor het jaar 2018 te indexeren met  

1,25% en de vervoersproducten met 1,2% 

 

Gevraagd aan Fysieke tafel: 

• Advies uit te brengen over het voorgenomen besluit. 

 

 



  

6. Korte punten 

- Ontwikkelingen kwaliteitsmanagement   

- Ontwikkelingen mbt artikel 5.3 

 

7. Voortgang project O&O          bijlage 3 

De projectgroep O&O werkt toe naar het afronden van de opdracht. Er is heel 

veel informatie opgehaald, die dient als input voor het eindadvies. Voordat 

gestart wordt met het eindadvies wordt een korte tussenevaluatie gedaan, 

waarbij onder andere de recente jurisprudentie betrokken wordt. Op basis van 

de tussenevaluatie wordt de definitieve richting van het eindadvies bepaald. 

 Deze tussenstap is nodig om te voorkomen dat in het eindadvies een model 

wordt uitgewerkt waar achteraf onvoldoende draagvlak voor is.  De geplande 

oplevering van het eindadvies van de projectgroep O&O is oktober 2017.  

Ter kennisname treft u bij de stukken het procesmemo aan mbt de 

tussenevaluatie dat is voorgelegd aan het Directeurenoverleg H6 van 16 mei.  

 

8. Terugkoppeling voorlopige resultaten tussenevaluatie  

Voor de tussenevaluatie worden individuele gesprekken gevoerd met de 

deelnemers aan de projectgroep O&O en met enkele andere dienstverleners. 

Het doel van de gesprekken is om scherp te krijgen: 

• welke doelen dienstverleners willen realiseren in de uitvoering van 

begeleiding (= gewenste ontwikkelrichting) 

• in hoeverre de H6-gemeenten en de dienstverleners de geformuleerde 

doelen in de huidige opzet van contractuele afspraken realiseren en 

indien niet/onvoldoende wat de oorzaken en gevolgen hiervan zijn. Op 

deze manier krijgen we scherp  op welke onderdelen van de Wmo 

Begeleiding de H6-gemeenten daadwerkelijk veranderingen moeten 

doorvoeren en welke gevolgen heeft dat voor de uitvoering (= de 

veranderopgave) 

• wat de mogelijkheden zijn in de huidige contractuele afspraken om met 

beperkte aanpassingen de gewenste veranderopgave te realiseren en 

in hoeverre de H6-gemeenten de beoogde doelen wel of beter/meer 

kan realiseren in een outputgerichte wijze van bekostiging (= analyse 

bijdrage bekostigingssystematiek aan realisatie doelen)   

 

De opbrengsten van de gesprekken gebruiken we in het bepalen van de 

definitieve richting van het eindadvies. Significant geeft een korte 

terugkoppeling van de resultaten tot nu toe (de gesprekken lopen nog). Aan 

de dienstverleners wordt gevraagd daarop te reageren. 

 

9. Update Risicoparagraaf        (10m)      bijlage 4 

Aandacht voor risico’s en het bespreken van mogelijke beheersmaatregelen is 

een vast onderdeel van het FO-tafel. In nov 2016 is een bijgewerkte 

risicoparagraaf voorgelegd waarbij onderwerpen die niet langer als een risico 

worden aangemerkt, uit de lijst zijn gehaald. Ook is een top 3 benoemd van 

risico’s die een grote impact hebben wanneer deze zich voordoen. 

 

Ter bespreking: 

- Zijn er nieuwe ontwikkelingen of inzichten die vragen om bespreking 

en/of aanpassing van de risicoparagraaf? 

  

10. Inventarisatie agendapunten volgende vergadering    

 

 

11. Wvttk en rondvraag 



  

 


