Cluster: Sociale zaken
Team: Zorg

Notulen:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Notulist:

Inkooptafel Begeleiding (Ondersteuning)
26-1-2015
9.00 tot 11.00 uur
Glazen Zaal Sittard
Mariëlle Smeets

Jeroen Zegveld, Inkoop gemeente Sittard-Geleen, heet iedereen welkom en licht kort de
agenda toe.
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Eerste bevindingen transitie/transformatie
De bevindingen van de gemeente Sittard-Geleen worden medegedeeld door
Yvonne Wilting, teammanager Zorg.
Op dit moment nog geen grote problemen gehad.
In februari/maart/april herindicaties lopen af of veel nieuwe cliënten, m.a.w. een
grotere vraag aan nieuwe zorg.
CIZ-indicaties afgegeven in december in 2014, cliënten vallen onder het
overgangsrecht.
Aandacht vereist voor nieuwe werkwijze arrangementen.
Beperkt aantal spoedsituaties.
Voor vragen omtrent Beschermd Wonen, dient men contact op te nemen met
Maastricht.
Stein: heeft aanvullende uitvraag gedaan
Schinnen: zou nog een aanvullende uitvraag doen
Orbis geeft aan dat men in de ingediende uitvraag Persoonlijke Verzorging niet
heeft aangegeven.
Bevindingen zorgaanbieders
CLZ: melding hoe om te gaan met het verzilveren van meerdere uren?
Orbis: aandacht gevraagd voor kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging.
Kortdurend verblijf: overeenkomst wordt in week 6 door de colleges vastgesteld en
ter beschikking gesteld via website.
Huis van de Zorg: PGB-houders/SVB
OZO/Daelzicht: cliënten maken nog geen gebruik van MEE of andere instanties als
onafhankelijke cliëntondersteuning.
NOVIzorg: onrust over PGB, onrust over aflopende indicatie/nieuwe indicatie
Vraag: krijgen overgangscliënten een nieuwe beschikking/toewijzing? Nee
Codes arrangementen t.b.v. berichtenverkeer: Deze zijn gepubliceerd per 29/1/15..
Informatie m.b.t. berichtenverkeer: brochure die uitgedeeld is tijdens
informatiebijeenkomst wordt geupdate. Daarna wordt deze op website
gepubliceerd.
SGL: eerste keukentafelgesprekken gehad, geen gebruik van onafhankelijke
cliëntondersteuning, CLZ onderaannemer van SGL, veel cliënten toch naar WLZ
i.p.v. WMO.

Wat gebeurt bij aflopende indicatie?
Sittard-Geleen: bij aflopende indicatie krijgen burgers een brief (ongeveer 8 weken
van te voren) en worden actief benaderd, wat ze moeten doen om een
keukentafelgesprek aan te vragen.
Bij de overige gemeenten krijgen de burgers ook bericht.
Daelzicht: geen opmerkingen
Vivantes: heeft 6 informatiebijeenkomstnen georganiseerd en persoonlijke
gesprekken gevoerd.
Bij zowel Vivantes als Daelzicht krijgen overgangscliënten een nieuw aanbod: bijv.
dagbesteding i.p.v. individuele begeleiding.
Sittard-Geleen: samenhang WMO – Zorgverzekeringswet en samenhang Jeugd –
Zorgverzekeringswet
Wellicht een informatiebijeenkomst organiseren waar e.e.a. breed wordt uitgezet.
Vivantes stuurt presentatie toe die zij hebben gehanteerd. Indien hieruit een
informatiebijeenkomst volgt wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Levanto: Beschermd Wonen
Signaal wordt doorgegeven aan Maastricht dat verantwoordelijk is voor inkoop
Beschermd Wonen.
2

Berichtenverkeer
Voor Sittard-Geleen geldt op dit moment nog de brochure die is uitgedeeld tijdens
de informatiebijeenkomst op 1 december jl. Deze wordt geupdate omdat een
gedeelte van het berichtenverkeer wel werkt, terwijl de verwachtingen waren dat dit
niet voor 1 januari 2015 gereed was.
Op dit moment is het iWmobericht 305: aanvang ondersteuning niet beschikbaar.
Als tussenoplossing wordt voorgesteld dat de startdatum ondersteuning op de
factuur vermeld moet worden. Dan hoeft deze datum niet via een brief door de
zorgaanbieder kenbaar te worden gemaakt aan de gemeente. Deze werkwijze geldt
totdat het iWmobericht 305 beschikbaar is.
Facturatie:
De eerste periode 2015 is voorbij. Zorgaanbieders kunnen facturen toesturen. Voor
de maatwerkvoorziening ondersteuning op basis van de deelovereenkomst
Maatwerkvoorziening ondersteuning overgangsrecht 2015, wordt een lijst per
zorgaanbieder door de gemeente opgesteld. Voor alle cliënten op deze lijst staan
geldt een opdracht aan de betreffende zorgaanbieder, waardoor de zorgverlening in
het kader van het overgangsrecht gelegitimeerd is.
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Deelnemers fysieke overlegtafel en agendapunten volgende fysieke
overlegtafels
Gezien de tijd krijgen de deelnemers van de overlegtafel een e-mail toegestuurd
met daarin de vraag om te reageren omtrent de deelname aan de fysieke
overlegtafel en toekomstige agendapunten.

Rondvraag:
Hoe wordt Persoonlijke Verzorging ingekocht?
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Overgangsrecht: in eenheden
Transformatie: in arrangement opgenomen
Sittard-Geleen,

6-2-2015
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