
 

 

Notulen Fysieke Overlegtafel Wmo 
Donderdag 28 oktober 2021 14.00 - 16.00 uur 
 
Aanwezig      Afwezig 
Elsbeth van der Hoeven, Opella    Auke de Vos, Coöperatie Boer en Zorg 
Jolien Kohlman      Sonja Bossema, Humanitas DMH 
Ron van Eeden, RIBW      
Ellen Smulders, ’s Heerenloo     
Aswin van der Linden, De Schakels     
Marije Eillebrecht, Malkander 
Robbert Fennema, Leger des Heils 
Sylvia Soeterboek, Gemeente Ede 
Erik Plomp, Gemeente Ede 
Anneke Doornbos, Gemeente Ede 
Mark Koning, Gemeente Ede 
Linda Pellikaan, Gemeente Ede 
 
Opening en vaststellen agenda 
Een nieuw welkom voor Marije Eillebrecht, directeur Malkander.  
 
Dhr. Van der Linden vraagt naar aanleiding van het onderzoek wonen en zorg, aandacht voor de huisvesting 
problematiek beschermd en begeleid wonen. Hij heeft voldoende contacten in de particuliere setting. Dit zijn 
met regelmaat huizen die slecht onderhouden zijn en worden. Erik en Sylvia bevestigen dat in het geval van 
nieuwbouw er percentages zijn afgesproken voor het bouwen van sociale huur woningen.  
  
Verslag FOT Wmo d.d. 6 juni 2021  
Geen bijzonderheden 
 
Mededelingen  
Toezicht en handhaving 
Bij de vorige overlegtafel heeft Maayke Swank een toelichting gegeven over toezicht. Vanuit gemeente Ede 
zijn er een aantal sporen gelopen. Er zijn de zogenaamde QuickScans uitgevoerd, er zijn 
inspectieonderzoeken geweest bij calamiteiten, er zijn inspectieonderzoeken geweest op basis van signalen. 
Daarnaast is er een beleidsplan gemaakt. De beleidsregels voor toezicht en handhaving worden nu 
uitgewerkt, en samen met het beleidsplan voorgelegd aan het college. Tezamen is dit ons ‘pakket’  aan 
toezichtproducten.  
 
Administratief 
Vanuit de administratie graag aandacht voor het vernieuwde administratieprotocol 2020 en het uit faseren 
van de 303 berichten. Het nieuwe administratieprotocol zal gedeeld worden, gezamenlijk met de 
Prijsaanpassing bijlage 1. 
En graag extra aandacht voor het registreren van IP adres voor het gebruik van het berichtenverkeer. Per 1 
november zal Vecozo de IP adressen controleren.  
 
Nieuwe inschrijvingen Wmo 2022.  
Het duurde een paar weken voordat de eerste inschrijvingen werden ontvangen. Uiteindelijk hebben zich 
veertien aanbieders kenbaar gemaakt. Twee aanbieders wilden een uitbreiding van  het huidige contract. Elf 
aanbieders zijn in aanmerking gekomen voor een proces- en deelovereenkomst. Daarvan hebben we bij 
twee aanbieders gekozen voor een kleinere selectie van producten in verband met kwalificatiecriteria. één 
aanbieder is afgewezen.  
Het afgelopen jaar zijn de contracten met 12 aanbieders opgezegd. Deze aanbieders hadden 6 maanden of 
langer geen cliënten in zorg. In 2022 zijn er 105 aanbieders gecontracteerd. 
Mevrouw van der Hoeven vraagt hoe nieuwe aanbieders zich presenteren en hoe de keuze voor deelnemers 
aan het FOT wordt gemaakt. Nieuwe aanbieders presenteren zich tijdens een bijeenkomst die nog zal 
worden georganiseerd. Daarnaast staan ze op de website. Voor het FOT wordt van iedere doelgroep een 
afvaardiging uitgenodigd. 
      
  



 

 

Tarieven 2022      
De tarieven 2022 worden geïndexeerd met 2,86% en 2,81% conform de verhouding 80/20 en 60/40 van de 
PPC en OVA.  
In 2021 zouden de tarieven met 1,1% zijn geïndexeerd, per abuis is dat gebeurd met 1,5%. Gemeente Ede 
zal geen correcties uitvoeren, wel worden de tarieven 2022 geïndexeerd op de correcte tarieven van 2021.  
Er wordt gevraagd wat Gemeente Ede doet met aanpassingen van de OVA/PPC: we indexeren t-1. Dat 
betekent dat eventuele correcties niet verrekend hoeven worden, maar het jaar erop gebruikt worden.  
 
Hulp bij huishouden wordt geïndexeerd met 2,86%. Verzoek van Opella hier naar te kijken. Met 
terugwerkende kracht moet reistijd worden vergoed aan medewerkers, dit brengt een kostenstijging van 4% 
met zich mee. Maanderzand heeft de bedrijfsvoering efficiënter ingericht en komen nu uit met de huidige 
tarieven. Erik stelt voor om hier in kleiner comité over door te praten.  
 
Doorontwikkeling deelovereenkomsten/contractering   
Aanleiding en aanbevelingen 
In maart 2020 is er een evaluatie geweest van het bestuurlijk aanbesteden. Uit de evaluatie bleek dat deze 
vorm van inkopen goed werkt. Het biedt, ruimte tot dialoog met aanbieders, keuzevrijheid aan inwoners en 
het is flexibel.  
Aanbevelingen uit dit stuk zijn het werken met een meerjarig inkoopplan voor 3 jaar en daarmee het 
verbeteren van de samenwerking met het oog op de transformatie.  
Wat betekent dit in de praktijk, contracten voor meerdere jaren, minder administratieve lasten voor zowel 
zorgaanbieders als gemeente, minder procedurele hobbels. We moeten daarbij wel een oplossing vinden 
voor het tussentijds toetreden van aanbieders met een zorgaanbod dat innovatief is en oplossing biedt voor 
schaarste. We willen in de contracten afspraken maken over de leidende principes van de transformatie. Als 
suggestie wordt meegegeven om te kijken hoe dit bij jeugd is geregeld met langjarige verbintenis met de 
regio. 
 
Wat gaan we doen: we gaan informatie ophalen bij aanbieders, welke onderwerpen moeten aan bod komen 
bij het optimaliseren van de contracten, welke eisen kunnen we aan elkaar stellen? We denken hierbij nog 
na over een passende werkvorm. Hierbij wordt opgemerkt dat het met elkaar, met meerdere partijen, voeren 
van voortgangsgesprekken meerwaarde kan hebben. 
 
We bespreken één stelling: 50% van de af te sluiten zorg is in samenwerking met de sociale basis.  
We constateren al snel dat we helder moeten definiëren. De sociale basis betreft bijvoorbeeld ook de 
mantelzorgers. (Denk aan actieprogramma sociale basis) Zorgaanbieders geven aan dat het dan wel 
duidelijk moet zijn welke organisaties er zijn, dat niet elke (vrijwillige) organisatie kennis en kunde (hoeft en) 
heeft van de problematiek van een client.  
 
Tijdspad: voor het einde van het jaar een optimalisatie van de contracten om deze voor te leggen aan 
aanbieders in januari. In februari het uitwerken van de conceptvoorstellen en voorleggen in de fot.  
Voor 1 juni 2022 de contracten opgezegd. Vanaf juni 2022 inkoopprocedure van start.  
 
Transformatieontwikkelingen     
Er is een Beleidskader en een Uitvoeringsplan. Transformeren blijft een continue proces en met de 
ontwikkelingen die in gang zijn gezet is het de bedoeling dat de projectorganisatie ergens in 2022 stopt. 
Samen met de verschillende projectgroepen zijn in de verschillende lijnen concrete opdrachten uitgewerkt. 
Het resultaat wordt hier niet uitvoerig besproken. De vervolgestappen zijn belangrijk, namelijk, het 
nadrukkelijker betrekken externe partners vanaf het 4e kwartaal. In december zal er een 
voortgangsrapportage worden gedeeld met het college. We worden bevraagd of wat wij hebben bedacht en 
uitvoeren daadwerkelijk werkt.  
 
  



 

 

Samenwerking Sociale basis en formele zorg  
Er zijn circa 120 organisaties 160 diensten aanbieden in de sociale basis. Dit betreft alles op het gebied van 
ontmoeting welzijn en preventie van zorg.  De missie van het team van de sociale basis is het welzijn van de 
onze inwoners verhogen en het voorkomen van grotere problemen.  
Wat zijn dan de uitgangspunten van het actieprogramma: wijk/dorpsgericht werken, vraaggericht werken, 
overzicht creëren, werken vanuit vertrouwen, samenwerking bevorderen.  
We gaan de uitvoering meer betrekken bij de sociale basis. 
Een mooi voorbeeld is : welzijn op recept. Waar medische problemen worden verbonden aan welzijn: de 
huisarts kan verwijzen naar welzijn, waarbij het uitgangspunt blijft dat we passende en duurzame 
ondersteuning bieden.  
Daarnaast worden er duidelijkere afspraak gemaakt over samenwerken, waarbij de sociale basis wordt 
gezien als gelijkwaardige gesprekspartner. Het mooiste zou zijn als de sociale basis vanaf de eerste dag 
wordt betrokken bij formele zorg.  
We spreken af dat we op een ander moment een afspraak maken over hoe de aanbieders en de sociale 
basis meer kunnen samenwerken, waarbij aangesloten wordt bij het Actieplan Versterken Sociale Basis.  
 
Rondvraag 
er zijn bij het Maanderzand zorgen over stijgende kosten van brandstof en corona. Meerkosten die 
voortvloeien uit nieuwe Corona maatregels kunnen conform de meerkosten regeling worden gedeclareerd. 
Als de brandstofkosten nog verder stijgen zal gemeente ede meedenken.  


