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Datum: 02 februari 2022 

Tijd:           09:30uur – 11:00uur 
 

1. Verslag Ambtelijk Overleg d.d. 15 december 2021 
-   Het verslag wordt goedgekeurd. 

    Wijzigingen/aanvullingen zijn verwerkt. 
 

2. Mededelingen: 
Gemeente & Wmo-raad 

- Huishoudelijke Ondersteuning 
Een tijdelijke cliëntenstop voor Zuyderland huishoudelijke ondersteuning en 

dagbesteding op 26 januari j.l. Inmiddels opnieuw gestart en de wachtlijst is tevens 
weggewerkt.  

- Op 7 maart a.s. zal contactambtenaar voor de Wmo-raad S-G haar werkzaamheden 
herstarten.  

- Evaluatie functioneren bestuursleden van de Wmo-raad (thema’s worden met de 
voorzitter van de Wmo-raad besproken). 

- Het bestuur van de Wmo-raad wil aan het thema onafhankelijke 
cliëntenondersteuning extra aandacht geven, mede naar aanleiding van de resultaten 
van de CAO 2022. 

- Opmerking website van de gemeente betreft de doorverwijslink van onafhankelijke 
cliëntenondersteuning. Via de link naar MEE en PiW op de pagina 

“Cliëntondersteuning” van de gemeentelijke website komt men terecht op de 
homepagina’s van beide websites. Men moet dan zelf gaan zoeken naar de juiste 

pagina(s) m.b.t. cliëntondersteuning, hetgeen niet direct gebruiksvriendelijk is. 
Deze opmerking wordt teruggekoppeld naar de communicatieafdeling van de 

gemeente S-G.  
 

3.  Ambtelijk overleg op Zuid-Limburgs niveau het sociaal domein betreffende. 
Vraag: Hebben ambtenaren van de Zuid-Limburgse gemeenten met elkaar  

overleg over onderwerpen die het sociaal domein betreffen? 
- Betreffende de coördinerende rol van de gemeente op Zuid-Limburgs niveau is het 

antwoord op deze vraag: en ja en nee. Ja, in de zin van delen van 
kennis/onderwerpen/thema’s. Nee, in de zin van wat de meerwaarde ervan is en de 

vraag naar de wenselijkheid van de rol die de gemeente daarmee op zich neemt. 
Tevens spelen de decentralisatie van de gemeente en de eigen politieke keuze hierin 

een rol. De essentiële vraag is wat het doel van het overleg is.  
Delen van kennis is altijd zinvol en dat wordt ook gedaan.   

- Vraag van de Wmo-raad: 
Is de gemeente S-G op de hoogte van de wijzigingen die de gemeente Maastricht wil 
aanbrengen waar het de Jeugdwet betreft? 

 
Wordt nagevraagd en teruggekoppeld naar het bestuur van de Wmo-raad.  

 
4. Agenda van het sociaal domein van het jaar 2022; betreft de WMO. 

Vraag: Welke onderwerpen staan voor 2022 op de agenda van het sociaal  
domein in het algemeen en de Wmo in het bijzonder?  

    Hoofdpunten van de presentatie agenda sociaal domein 2022: 
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-   Programmabegroting 2022: Toekomstvisie 10 november 2021 vastgesteld door de 
Raad 

 
-   Programmaplan 

   8 programma’s  Waaronder programma 6: sociaal domein Inclusief Volksgezondheid, 
Onderwijs en Veiligheid 

      -  Toekomstvisie/ Kaderbrief NOVI Zuid Limburg 
      -  Wat wil de gemeente bereiken? 

      -  Maatwerkvoorzieningen 
Jeugd  

Participatie  
Wmo 

  Uitgangspunt is altijd: lichte zorg waar mogelijk, zwaar waar nodig. 
-  De vraag naar Wmo maatwerkvoorzieningen neemt toe door o.a.: 

Abonnementstarief, Extramuralisering, Vergrijzing, Langer thuis wonen. 
 

De presentatie m.b.t. de “Agenda sociaal domein 2022” zal met het bestuur van de 
Wmo-raad gedeeld worden. 

 
5.  Inkoop ondersteuning/begeleiding en beschermd wonen. 

Vraag: Stand van zaken m.b.t. cliënten van aanbieders Wmo-

ondersteuning en beschermd wonen, met wie de gemeente vanaf 01 
januari 2022 geen overeenkomst meer heeft. 

Er waren in totaal 1357 indicaties, die vóór 2022 werden gedaan, waaronder 171 
herindicaties. Negen aanbieders hadden drie maanden verlenging gekregen, vijf 

aanbieders waren inmiddels onder-aanbieders geworden en twee startten een kort 
geding.  

Aantal aanbieders: 
- 59 aanbieders hadden zich ingeschreven voor de inkoop. 

- 30 aanbieders zijn op 1 januari 2022 gestart met een overeenkomst. 
- 29 aanbieders worden niet toegelaten. 

- 3 aanbieders die niet waren toegelaten, zijn een juridische procedure gestart. 
- In 2021 heeft 1 kort geding plaatsgevonden, waarbij de rechter heeft besloten dat 

de afwijzing ongegrond was; deze aanbieder is daarom per 1 januari 2022 alsnog 
toegelaten. 

- Met 2 aanbieders loopt de juridische procedure nog. Beide zaken kwamen in 
januari voor. De uitspraak wordt binnenkort verwacht. 

Uiteraard heeft het inkoopproces ook gevolgen voor cliënten. Wanneer er sprake is 
van overdracht, dan begeleidt de gemeente de cliënt zorgvuldig.  

Er wordt hard gewerkt, zodat de klanten op veilige manier landen. Sommige 
klanten  komen terecht in de WLZ, omdat de zorgvraag heel hoog is. De aanvragen 
voor de PGB’s lopen nu. De gemeente, samen met de aanbieders, zorgt voor een 

warme overdracht, zodat  klanten zo min mogelijk hinder zullen ervaren.  
De gemeente monitort geregeld om de zorg zo zorgvuldig mogelijk te kunnen 

blijven organiseren.  
De gemeente gaat ervan uit dat alle cliënten vóór 1 april veilig geland zijn. Als dat 

niet zo is, gaat zij met de cliënten een persoonlijk gesprek aan en kijkt en zoekt 
men samen naar mogelijkheden en oplossingen. Maatwerk leveren voor de klanten.  



Ambtelijk Overleg 
Verslag 

Pagina 3 van 4 
 

 
- De vraag m.b.t. SvZn Inkoop ondersteuning en kortdurend verblijf is vanuit de 

gemeenteraad ook gesteld. De brief aan de gemeenteraad, met bijlagen inzake 
inkoop ondersteuning en kortdurende verblijf, wordt met het bestuur van de Wmo-

raad gedeeld.  
 

6. Toelichting dagbesteding ggz-cliënten via WMO 
Deze vraag is naar aanleiding van een artikel uit Binnenlands Bestuur over de 

dagbesteding voor ggz-cliënten. Per 01 januari 2022 dienen mensen met ggz-zorg de 
dagbesteding via de Wmo en niet meer vanuit de Zvw te ontvangen.  

Per 1 januari 2022 komt de nieuwe financiering systematiek (andere manier van zorg 
declareren en registreren) in de behandel-ggz (zorgprestatiemodel); daarmee 

verandert de doelgroep/strekking van de zorg niet, maar alleen de manier van 
declareren/financieren. 

Hierdoor is aan het licht gekomen dat ambulante dagbesteding, als het geen 
geneeskundige begeleiding betreft, niet gedeclareerd mag worden in de 

zorgverzekeringswet. Dit is al jaren zo, maar zorgorganisaties hebben dit toch 
gedaan. Nu komen er per 1 januari plots cliënten over naar de Wmo. Zoals bij alle 

nieuwe Wmo-aanvragen gaat de gemeente vanuit de toegang deze mensen zien en 
waar dat hoort een indicatie toewijzen. Deze individuele toetsing kost tijd en de 
gemeenten zijn nu in overleg met Zuyderland actief om te voorkomen dat deze 

cliënten tussen wal en schip vallen.  
 

7. Hulpmiddelen-verstrekking 
Vraag: Hoe is de verzekering geregeld van hulpmiddelen die door de gemeente 

worden verstrekt en wie is er derhalve de eigenaar van? 
    Een korte toelichting over de hulpmiddelen. 

 
De aan onze cliënten verstrekte hulpmiddelen zijn allemaal WA-verzekerd. Het 

argument daarbij is de kostenbeheersing in de huurkosten. Bij schade dragen onze 
leveranciers grotendeels de kosten. Slechts bij onoorbaar gebruik zullen leveranciers 

overwegen de kosten te verhalen op derden. De gemeente heeft zeer recent de 
uitdrukkelijke afspraak gemaakt dat vooraleer de klant voor kosten aangesproken zal 

worden, dit te allen tijde eerst aan de gemeente voorgelegd zal worden. Alleen in 
geval van “niet als een goed huisvader gebruik maken van een voorziening” zal het 

gesprek aangegaan worden met betreffende cliënt. 
 

Wanneer er toch herhaaldelijk oneigenlijk en onoorbaar gebruik van een hulpmiddel 
blijft bestaan, waardoor kosten voor de leverancier ontstaan, kan er na overleg met 

de gemeente besloten worden cliënten de reparatierekening te presenteren. 
 

8. WVTTK 

- Contact regelen met de voorzitter Wmo-raad m.b.t. evaluatiegesprek  
- Verder geen bijzonderheden. 

 
9. Afsluiting  

Secretaris 
Maral Manukjan  
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