Notulen Fysieke Overlegtafel Wmo
Donderdag 3 juni van 14.00 - 16.00 uur
Aanwezigen:

Afwezig:

Sonja Bossema, Humanitas DMH
Elstbeth van der Hoeven, Opella
Jolien Kohlman, Het Maanderzand
Ron van Eeden, RIBW
Robbert Fennema, Leger des Heils
Ellen Smulders, ’s Heerenloo
Sylvia Soeterboek, Gemeente Ede
Maayke Swank, Gemeente Ede
Linda Pellikaan, Gemeente Ede
Erik Plomp, Gemeente Ede

Aswin van der Linden, De Schakels
Auke de Vos, Boer en Zorg
Danielle Bor, Malkander
Jeanine Teunissen - van den Ham, Gemeente Ede

1.
Indexering 2022
De huidige contracten worden, onder dezelfde voorwaarden, met een jaar verlengd. Mogelijkheid tot nieuwe
inschrijvingen, of inschrijvingen op een ander product dan nu gecontracteerd, is naar verwachting aan het
einde van de zomer.
Op dit moment is in de perspectiefnota een voorstel voor het college en de raad opgenomen om te
indexeren conform de OVA en de PPC. Hierbij is de OVA het prijsindexcijfer voor de personele kosten. De
PPC is het prijsindexcijfer voor de materiele kosten.
Er zal afstemming plaatsvinden met de overeenkomsten in de jeugdwet en de verhoudingen OVA en PPC
moeten nog worden afgestemd.
Het College zal binnen enkele weken hierover besluiten, de Raad zal voor de zomer een besluit nemen.
2.
Inkoop
Voor de inkoop van Beschermd Wonen wordt verzocht een werkgroep te vormen om mee te denken bij de
vernieuwing van de deelovereenkomsten. RIBW, Humanitas DMH, ’s Heeren Loo en het Leger des Heils
geven aan mee te willen werken.
Ook de deelovereenkomsten ambulante dienstverlening worden herzien. U wordt hierover in de loop van
2022 geïnformeerd.
Maatschappelijke Opvang
De aanbesteding is geweest, er zijn enkele inschrijvingen. Deze week worden de gunningbrieven verstuurd.
3.
Ontwikkelingen
Onderzoek Wonen en Zorg
De gemeente heeft onderzoek uit laten voeren naar de opgave wonen-zorg voor ouderen tot 2040. Daarbij is
gekeken naar de woon-zorgopgave, kwantitatief en kwalitatief van intramuraal wonen, geclusterd wonen en
collectief wonen.
Het rapportage is bijna klaar. Eén van de conclusies zal voor niemand een verassing zijn: dat er een flinke
opgave is voor intramuraal wonen in Ede. Daarnaast is de woon-zorgopgave voor ouderen ook per kern
onderzocht.
De rapportage wordt voorgelegd aan het college en daarna verspreid. In Q3/Q4 wil de gemeente graag
samen met zorgaanbieders, woonstede, Malkander, zorgverzekeraar en zorgkantoor nagaan hoe we deze
woon-zorgopgave invulling kunnen geven. Een link met welzijn wordt gelegd. Zorgaanbieders ontvangen
hierover nadere info en een verzoek om hierin mee te denken.
4.
Contractueel
Inzet van onderaannemers
Gemeente Ede heeft besteedt meer aandacht aan de inzet van onderaannemers. We roepen alle
gecontracteerde partners op om altijd een verzoek te doen bij de gemeente voor het werken met
onderaannemers.
Aangezien de organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het werken met onderaannemers overweegt de
gemeente twee scenario’s. Of alle onderaannemers worden gecontroleerd, óf er wordt steekproefsgewijs
een controle gedaan. Dit onderwerp krijgt vervolg in het derde kwartaal van dit jaar.

Wmo toezicht
Er zijn een aantal vormen van toezicht, kwaliteit-, rechtmatigheid- en calamiteiten toezicht. Tijdens de
bijeenkomst zijn de deelnemers bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en de cijfers.
Dit jaar is er een succesvolle pilot gedaan met QuickScans kwaliteit (dit in overleg met regio gemeenten). De
QuickScan wordt structureel ingebed in de werkwijze van de gemeente Ede. Binnenkort starten we ook met
QuickScans rechtmatigheid.
Daarnaast is het Protocol Calamiteiten aangescherpt. In december 2020 zijn zorgaanbieders hierover
geïnformeerd en verzocht de wijzigingen in de interne werkwijze op te nemen.
De gemeente Ede maakt inspectierapporten actief openbaar op de Website , er is een nieuwe Folder Wmo
Toezicht voor zorgaanbieders en een nieuw beleidskader.
De gemeente Ede werkt steeds meer samen met andere gemeenten, toezichthouders en stakeholders.
Desalniettemin krijgen we niet automatisch alle rapporten van inspecties die gedaan worden toegezonden.
Contractueel is afgesproken dat lopende inspecties gemeld worden bij de toezichthouder. Het staat
zorgaanbieders vrij om inspectierapporten van inspecties bij andere gemeenten of toezichthouders, binnen
de kaders van de privacywetgeving, te delen op de eigen website en/of met de gemeente Ede.
5.
Transformatieagenda
Hoe kunnen we elkaar betrekken bij de transformatieopdracht? Aan de deelnemers werd gevraagd naar
suggesties, wensen en ideeën.
In het algemeen kunnen we stellen dat de basis op orde is, er wordt gewerkt en meegedacht in de
transformatie en de verschillende projecten die nu plaatsvinden. De gemeente is nu aan zet, waarbij
tweerichtingsverkeer belangrijk is.
Wat kan er dan nog meer?
- Zorg voor betekenisvolle bijeenkomsten
- De transformatiegedachten het in dagelijks werk een plek geven
- Sluit aan bij ontwikkelingen die al lopen. Denk hierbij aan samenwerkingen in de keten, het
actieprogramma sociale basis.
- Aansluiten bij bestaande overlegstructuren
- delen van goede voorbeelden in den lande, deze delen in bijvoorbeeld informatieve informele
vertelsessies
- verschillende specialismen (dus bijvoorbeeld GGZ en Ouderenzorg) bij elkaar zetten om buiten de
“kaders” van de organisatie te kijken.
- focus en prioriteiten stellen
- deelnemers geven aan te geloven in meerjarige contracten met aangewezen preferred partners die
meedenken in de doorontwikkeling.
- Andere maatschappelijke partners betrekken, zoals woningbouwcoöperaties, zodat er meer
uitstroom gerealiseerd kan worden. Nu is er vanwege de krapte vaak vertraging in de uitstroom.
- Bij het opstellen van doelen: kijk per doelgroep. Beter om minder punten goed op te pakken dan om
veel dingen waardoor niks wordt gerealiseerd.
- Betrek deelnemers die gecontracteerd zijn hierbij, dus niet alleen de deelnemers van de FOT
6.

Rondvraag en sluiting

