Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
Begeleiding
20161222 plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 22 december 2016
9.00-10.15 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Anoek Huigen

1. Opening
Anoek heet aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
a. Uitspraak kort geding Taxidiensten
De rechter heeft de SDD in het gelijk gesteld. Stroomlijn is hard aan het werk om per
1 januari de dienstverlening te starten.
Juridische toets resultaatfinanciering
Pels Rijcken heeft naar aanleiding van de CRvB uitspraken in opdracht van de SDD
een juridische check gedaan op het resultaatfinancieringsmodel en geconcludeerd
dat er enige aanpassingen in het ondersteuningsplan m.b.t. Huishoudelijke
Ondersteuning (HO) moeten worden doorgevoerd. De werkwijze op zichzelf is
akkoord bevonden. Er is nog geen aanleiding om de werkwijze en het
ondersteuningsplan m.b.t. IB en Dagbesteding te wijzigen.
Processen:
Antes wil graag smart afspraken maken voor het proces. Het punt komt in januari op
de agenda van de gecombineerde fysieke overlegtafel.
Vraag:
Wat zijn de overwegingen dat de deelnemers van de werkgroepen niet meer mogen
reageren op een uitgewerkt voorstel aan de fysieke overlegtafel? Kunnen daar
andere afspraken over worden gemaakt?
Antwoord:
Het voorstel is in de specifieke werkgroep reeds vastgesteld en daarna wordt
hetzelfde voorstel aan de fysieke overlegtafel vastgesteld. De SDD gaat ervan uit dat
een deelnemer in de werkgroep een vertegenwoordiging is van de organisatie en dat
eenzelfde vertegenwoordiger of evt. collega aan de fysieke overlegtafel niet tot
andere inzichten komt. Het punt wordt meegenomen in de afspraken rondom het
proces.
3. Vaststellen notulen plenaire sessie 17 november 2016
De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Opslag
- Implementatie nieuwe criteria
Het proces is gereed om verzoeken voor opslag te behandelen en toe te kennen. De
SDD wil de procedure en het proces zo eenvoudig mogelijk maken zonder extra
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administratieve lasten. De verzoeken voor opslag kunnen worden ingediend via
emailadres wmovragen@drechtsteden.nl. De factsheet wordt naar alle deelnemers
verstuurd en op de website van de SDD gepubliceerd.
- Compensatie opslag spoor 1:
Voor de uitvoering van de compensatie o.b.v. input van Zorglokaal wordt z.s.m.
opdracht gegeven door de SDD.
- Compensatie opslag spoor 2:
Als de opslag gehonoreerd wordt vanuit de door de aanbieders ingediend overzicht
en doorloopt in 2017 wordt deze situationeel toegekend en loopt automatisch door
voor 2017 voor een door de consulent vastgestelde periode. De SDD bespreekt het
punt compensatie opslag 2016 met Wmo B van de SDD. Afhankelijk van het aantal
te beoordelen cliënten en de capaciteit bij de consulenten wordt het
afhandelingsproces voor spoor 2 compensatie opslag ingericht.
- Intervisiegroep opslag:
De bedoeling van de werkgroep is om op uitvoeringsniveau mensen aan elkaar te
koppelen en bovenal te leren. Het is niet de bedoeling dat opslag automatisch wordt
toegekend. Er wordt met elkaar bepaald wat de extra ondersteuningsbehoefte van
een cliënt is. De deelnemers aan de fysieke overlegtafel ontvangen een reminder
voor deelname aan de werkgroep Intervisie opslag.
5. Presentatie transformatie Dagbesteding
Anoek Huigen geeft een presentatie over de transformatie Dagbesteding. In de
werkgroep moet de definitieve uitwerking nog worden vastgesteld waarna het
uitgewerkte voorstel aan de fysieke overlegtafel Begeleiding wordt gepresenteerd.
De vandaag gehouden presentatie wordt naar alle deelnemers verstuurd en op de
website gepubliceerd.
6. Klankbordgroep terugkoppeling
Woensdag 16 november was de 3de bijeenkomst van de klankbordgroep begeleiding.
Het doel van deze bijeenkomst was het delen van informatie over hetgeen wat de
SDD de afgelopen maanden heeft gedaan en voornemens is te gaan doen. De
notulen van de klankbordbijeenkomst worden, zodra ze zijn vastgesteld in de
klankbordgroep, ter kennisname naar de deelnemers van de tafel Begeleiding
gestuurd. In deze bijeenkomst is ook bepaald dat de klankbordgroep in stand wordt
gehouden om in de toekomst nieuwe initiatieven/ gewijzigde arrangementen te
kunnen klankborden.
7. Administratieve afwikkeling verlengingen
De berichtgeving rondom het proces van de verlengingen 2017 wordt deze week per
email naar alle aanbieders verstuurd. De formele verlengingen worden in januari naar
alle aanbieders verstuurd. Aangezien CAK-periode 13 van 2016 loopt tot en met 1
januari 2017, zullen de geïndexeerde tarieven gelden met ingang van CAK-periode 1
2017, te weten per 2 januari 2017.
8. IB4 zeer intensieve, niet planbare, kortdurend uitstelbare ondersteuning bij
geclusterd wonen
- Vaststellen uitgewerkt voorstel
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Het uitgewerkt voorstel IB4 wordt vastgesteld. Voor eventuele vragen over de
uitgangspunten van het rekentarief kunt u terecht bij Anoek Huigen.
- Implementatie
De factsheet IB4 wordt naar alle deelnemers aan de fysieke overlegtafel verstuurd en
op de website van de SDD gepubliceerd.
9. Werkgroepen
- Evaluatie Individuele Begeleiding
De definitieve rapportage evaluatie Individuele Begeleiding wordt op de website van
de SDD gepubliceerd bij de stukken van de fysieke overlegtafel Begeleiding d.d. 22
december 2016.
10. Samenvoegen inkooptafels / frequentie tafels
De SDD en de gemeente Dordrecht gaan, op verzoek van aanbieders vanwege de
overlap in onderwerpen van beide tafels, de fysieke overlegtafels Begeleiding en
BW&O combineren.
De nieuwe data voor de fysieke overlegtafel Begeleiding / Beschermd Wonen &
Opvang 2017 zijn:
- Donderdag 26 januari 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 9 maart 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 20 april 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 1 juni 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 13 juli 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 24 augustus 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 5 oktober 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 16 november 2017 van 9.00 – 11.00 uur;
- Donderdag 21 december 2017 van 9.00 – 11.00 uur.
De sessies vinden plaats vanaf 9.00 u (inloop 8.45 u) in vergaderzaal 1 van het
Stadskantoor, Gemeente Dordrecht.
11. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning:
- De factsheet Opslag wordt naar alle deelnemers verstuurd en op de website
van de SDD gepubliceerd.
- De SDD bespreekt het punt compensatie opslag 2016 met doorloop in 2017
met Wmo B.
- De deelnemers aan de fysieke overlegtafel Begeleiding ontvangen per mail
een reminder voor deelname aan de werkgroep Intervisie opslag.
- De notulen van de klankbordbijeenkomst worden, zodra ze zijn vastgesteld in
de klankbordgroep, ter kennisname naar de deelnemers van de tafel
Begeleiding gestuurd.
- Het uitgewerkt voorstel IB4 is vastgesteld.
- De factsheet IB4 wordt naar alle deelnemers verstuurd en op de website van
de SDD gepubliceerd.
- De rapportage evaluatie Individuele Begeleiding wordt op de website van de
SDD gepubliceerd bij de stukken van de fysieke overlegtafel Begeleiding d.d.
22 december 2016.
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12. Rondvraag
Jurriën van Run deelt mee dat dit de laatste keer is dat hij aanwezig is bij de fysieke
overlegtafel. De SDD bedankt Jurriën hartelijk voor zijn inbreng en de prettige
samenwerking. Inez van Milt zal Jurriën vervangen bij de fysieke overlegtafels.
Vraag
Wanneer ontvangen we een bericht over de verandering in 2017 m.b.t. het
ondersteuningsplan?
Antwoord
De aanbieders worden in het 1e kwartaal hierover geïnformeerd.
13. Afsluiting
Om 10.25 uur sluit Anoek de vergadering.
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