
Verslag overleg iWmo voor de HBH DGOWW 
 
 
12-03-2019 
 
Aanwezig: 
Siemon Weynand (Zorgplein Maaswaarden) 
Tom Broos (SWO Thuis) 
Carla Segeren (Drimmelen) 
Mary Keulemans (Zorgteam Oosterhout) 
Theo Keulemans (Zorgteam Oosterhout) 
Pascal v/d Zanden(T-zorg) 
Sharona Stadhouders (DSO) 
Miranda Stadhouders (DSO) 
Ruud de Kort (Gemeente Oosterhout) 
Martijn Zeegers ( Gemeente Oosterhout) 
Koen Storm (Gemeente Oosterhout) 
Susan van Loenen (Contractmanagement Inkoopbureau) 
 
1.     Opening en vaststelling agenda 
        De voorzitter heet allen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2.     Mededelingen: 
        Er zijn twee nieuwe zorgaanbieders, Siemon Weynand van Zorgplein Maaswaarden en  
        Tom Broos van SWO Thuis. 
 
        Gemeente Altena heeft afgemeld. 
 
        Marie-Odile geeft aan dat de overgangsperiode van de IWMO 2.2 naar 2.3 vanaf 28  
        maart is.  
        Nieuwe versie vanaf 1 april 2.3 in plaats van 2.2 op de website. 
 
        26 maart is er Fysiek overleg HBH van 9.30-11.30 
 
3.     Notulen vorig overleg: 

Bulkfactuur: Ruud de Kort heeft een excelsheet gemaakt in verband met de bulkfactuur 
speciaal voor de HBH , bv de ene week meer uren als de andere week ligt eraan wat er 
nodig is. 

        Bulkfactuur aantal uren per cliënt, dit kun je ook aankaarten bij het Sociaal Domein 
 
4.     Stavaza berichtenverkeer HBH: 
        301 Foutmelding bij beschikkingsnummer (let op toewijzingsnummer). 
        Is het bijvoorbeeld een herindicatie dan staat er een ander toewijzingsnummer bij. 
 
5.     Stavaza bulkfactuur: 
        Verder geen op- of aanmerkingen 



 
 
 
6.     Werkafsprakenboek (inclusief overgang Wlz en afspraken iWmo) 
        Incidenteel kunnen er andere afspraken zijn, maar geen 6 weken overgang meer. 
       Daarom staat er geen standaard regel meer in het afsprakenboek, de gemeente is bezig  
       met het zorgkantoor om meer informatie te krijgen maar het zorgkantoor wil het niet. 
 

Minimale wijzigingen in het afsprakenboek: Graag doornemen en doorgeven als er 
fouten in staan. Suggesties zijn ook welkom. 

 
7.    Productieverantwoording en Controleverklaring:  
       Bijna van iedereen binnen. Controleverklaring moet eind maart binnen zijn. 
 
8.    Datum volgend overleg: 
       2 juli 2019 10.00-11.30 
 
9.    Rondvraag: 
       Geen opmerkingen tijdens de rondvraag 


