Overleg Wmo Begeleiding
Dinsdag 18 februari 2020, 11:30 – 12:45
Gemeente Geertruidenberg
Aanwezig:
Suzan v. Loenen (Inkoopbureau West-Brabant)
Colette v. Boven (Gemeente Altena)
Nelleke WIngelaar (Gemeente Altena)
Marie-Odile Boerboom (Gemeente Alterna)
Jordy v.d. Heuvel (Primsa)
Ilona d. Haas (Prisma)
Miranda Stadhouders (DSO)
Sharona Stadhouders (DSO)
Denise Huijbregts (SoZo)
Kelly Koks (Leermakers Zorggroep)
An Snetselaar (Gemeente Geertruidenberg)
Nicky Schalken (Gemeente Geertruidenberg)
Aschwin v.d. Eijnden (Gemeente Oosterhout)
Carla Segeren (Gemeente Drimmelen)
Verslag:
1.

Opening en vaststelling agenda
De opkomst is t.o.v. vorige vergadering erg laag. Suzan kaart dit aan bij de aanbieders.

2.

Mededelingen
Aschwin -> Agendapunt 6 toevoegen: CAK-periode omzetting per 01-01-2021

3.

Notulen vorig overleg (zie bijlage)
Geen opmerkingen, vastgesteld.

4.

Cyclus 301 - 305 - ondersteuningsplan - 303 - evaluatie
Altena en Drimmelen sturen 1e en 2e herinneringen voor de aanlevering van het
ondersteuningsplan. 60% van de ondersteuningsplannen wordt pas aangeleverd na een
herinnering. Dit verdiend extra aandacht bij de zorgaanbieders.
Gemeenten zullen steeds strenger gaan controleren op aanlevering en inhoud van iWmo 305
en 307 berichten.
Zorgaanbieders geven aan dat de aanlevering van een 305 bericht binnen het afgesproken
termijn is soms een probleem. Suzan gaat hiernaar kijken.
We factureren op vertrouwen. Dit is een goed uitgangspunt Toch zijn er aanbieders die
frauduleuze 303 berichten versturen. Indien er aanwijsbare fraude is gepleegd dit direct bij
Suzan aangeven.
Aandacht vragen voor “wat te doen bij tijdelijke afwezigheid van clienten” onder de aandacht
brengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het afsprakenboek.
Suzan gaat bij de zorgaanbieder aandacht vragen voor 303 berichten met tarieven uit 2019.

5.

301: naam consulent bij bericht in vrij veld?
Dit is incidenteel. Hier hoeft geen maatregel voor getroffen te worden.
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6.

CAK-periode omzetting per 01-01-2021
Einddatum 2020 is 27 december. We houden 4 dagen over. We wachten op een landelijke
oplossing voor deze laatste dagen. Dit agenderen voor volgend overleg.
Zorgaanbieders sturen aan op een maandtarief onafhankelijk van het aantal dagen per
maand.

7.

Datum volgend overleg
09-06-2020 11:30 – 13:00
Locatie: Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, Raamsdonksveer.

8.

Rondvraag
Geen punten.

9.

Sluiting
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