
   

 
Verslag 3e fysieke overlegtafel Jeugd-Wmo   
 
Datum:            19 november 2019  
Tijd:  18.00 uur - 20.00 uur 
Locatie: Stadshuis Nieuwegein, Gildenborchzaal  

Aanwezig: Nico Kersten (regionaal inkoopleider Lekstroom), Linda Pellikaan (accounthouder), 
Jolanda Winkelhorst (adviseur) en Willy van Putten (RBL), Bernd Roks (Wethouder jeugd 
IJsselstein), Ellie Eggengoor (Wethouder jeugd Nieuwegein), Mariëlle Eijkman (beleidsmedewerker 

Nieuwegein), Jan van Beijsterveldt (Santé partners), Wim van Wijk (Timon), Ilse Kusters 
(ZorgSpectrum), Harry Eleveld (Stichting Nedereind), Ton Mooijenkind  (Axioncontinu), Ans (de 
Jonge Ontdekker), Erwin van Schaik (Reinaerde), Jacques Visser (Reinaerde), Johan van der Veer 
(De Hoop), Yvonne Kok (Youké), Milly van Rooden  (Opvoedpoli), Debbie Brugman (Lister), Birgit 

van Vliet (Altrecht), Marlies van Loon (Youké), Renate de Vries (de Rading), Fleur Janvier (Lijn5), 
Remco Viejou (de Rading), Gerard Harskamp (Leger des Heils), Corien Besamusca (Abrona), Pascal 
Derksen (Wij3.0) 

 

1. Opening/ mededelingen  

Nico opent de vergadering en hoopt dat we gezamenlijk tot een goed resultaat komen.  

Namens de regio Lekstroom zijn de wethouders Ellie Eggengoor (van Nieuwegein) en 

Bernd Roks (van IJsselstein) aanwezig, zonder mandaat.  

2. Indexering 

Het voorstel dat is gedaan in de uitnodiging naar aanleiding van de zorgen van de 

aanbieders: 
De Lekstroomgemeenten willen naar de toekomst toe aansluiting zoeken bij de prijsindexering 

conform NZA beleidsregels. Het jaar 2020 is een overgangsjaar. Dat betekent voor het jaar 2020: 

1. De Lekstroom gemeenten handhaven hun eerder gedane indexeringsvoorstel van 2.6% 
(OPVA)  

2. Indien in de maand mei 2020 een hoger OVA-percentage wordt vastgesteld wordt dit in 
het jaar 2021 opgeteld bij de dan geldende voorlopige indexering.  

 
Dit conform de indexeringsprincipes zoals gepubliceerd door de NZA:  

De tarieven voor jaar t zijn gebaseerd op het door de Minister van VWS voor dat jaar 
aangegeven indexatiepercentage Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (Ova). 
Deze aanpassing bestaat uit:  
 een structurele doorwerking in jaar t van de uit het definitieve Ova-indexcijfer blijkende 

verschil tussen de voor- en eindcalculatie van jaar t-1; 
 een 100% voorcalculatie van het voorlopige Ova-indexcijfer voor het jaar t. 
 De voor- en eindcalculatie van het Ministerie van VWS worden door de NZa in de 

beleidsregelwaarden verwerkt als voorlopige respectievelijk definitieve index. 
 

Er zijn in de bijeenkomst volgende afspraken gemaakt (uiteraard met formeel 

voorbehoud instemming colleges in de Lekstroom): 

We zijn het eens over de uitwerking van het koersdocument, in het bijzonder: 

- het uitwerken van de bijvangst; 

- het uitwerken van de impactanalyse huidig in inkoopmodel; 

- het uitwerken van de impactanalyse voor het nieuwe inkoopmodel; 

  

Daarnaast zijn de aanbieders akkoord met: 

- een indexering voor 2020 van 2.8% 



   
- invoeren van OVA systematiek vanaf 2021 

- eerder overeengekomen onderzoek naar de Wmo tarieven.  

3. Addendum 2020  

Aanbieders gaan een voorstel doen voor het addendum als het gaat over productiviteit 

en de administratieve lastenverlichting. Onderlegger is de bijvangst uit het 

Koersdocument voor de nieuwe inkoopstrategie 2020. Deze is aan alle aanwezigen van 

de fysieke overlegtafel en aan álle gecontracteerde zorgaanbieders verstuurd. 

 

Het voorstel van de zorgaanbieders wordt dinsdag 26 november aan Nico Kersten 

gemaild.  

4. Rondvraag  

Nico geeft aan dat hij zijn functie als inkoopleider met ingang van 1 januari 2020 zal 

neerleggen. Hij blijft nog wel werkzaam als programmanager in Gemeente Nieuwegein.  

5. Sluiting  

Nico sluit de vergadering om 19.15 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


