
     
 
Verslag 1e fysieke overlegtafel wmo 
 
 
Datum:  17 september 2019  
Tijd:  15.00 - 17.00 uur 
Locatie:  Gemeentehuis Houten, zaal 0.41/0.42  
 
 
Aanwezig:  Nico Kersten (voorzitter, manager inkoop), Linda Pellikaan en Hanneke Bekkering 

(accounthouders RBL), Corien Besamusca (Abrona), Debbie Brugman (Lister), Jacques 
Visser (Reinaerde), J. van Beijsterveldt (Vitras) Cora Cramer (Boogh), Cora van der 
Molen (Wij30), Menno van Piggelen (Wij30), Lydia van Esch (Zorgspectrum), Wim van 
Wijk (Timon), Gerard Harskamp (Leger des Heils), Theo den Hertog (Lister), Ilse Kusters 
(Zorgspectrum), I Bulsink (AxtionContinu), T Mooijenkind (AxtionContinu), Harry Eleveld 
(Stichting Nedereind), Willy van Putten (RBL) 

1. Opening/mededelingen  
Nico Kersten opent de vergadering en deelt mee dat de RBL meer grip wil op de kosten Wmo. 
In afstemming met de Wmo aanbieders wordt het onderwerp “Financiële beheersbaarheid” op 
de agenda gezet voor de volgende overlegtafel.  
De tweede mededeling betreft het aan de orde stellen van personeelsgebrek bij de Wmo 
aanbieders. De Wmo aanbieders geven aan dit niet te herkennen. Aanbieder Abrona heeft 
een periode een wachtlijst gehanteerd.  
 

2. Verslag oktober 2018 
Geen op- of aanmerkingen. Het verslag is vastgesteld.  

 
3. Inkoopstrategie 2020/2021  

Er is een koersdocument opgesteld. Dit document is breed besproken en het advies ligt bij de 
colleges. De inkoopstrategie richt zich op profielen. Dit kunnen meerdere profielen zijn van 
licht naar zwaar met bijbehorende tarieven per profiel. Om in kaart te brengen of de regio 
Lekstroom deze nieuwe strategie aankan, zal er een impactanalyse worden uitgevoerd. Het 
implementeren van een nieuwe strategie zal tijd vergen. Hieruit volgt het advies om de 
contracten te verlengen met 1-2 jaar. Zijn de aanbieders hier niet mee eens, zal er opnieuw 
aanbesteed worden.  
Bij de vraag of een profiel naar één aanbieder gaat, geeft Nico Kersten aan dat sommige 
aanbieders alle expertise kunnen bieden en soms zal de expertise worden gezocht bij andere 
aanbieders. De huidige manier van werken met ruim 300 aanbieders is niet (meer) werkbaar.   
 

4. Indexering 
De indexering is gebaseerd op 3% loonstijging en 1,5 % kostenontwikkeling. Het ambtelijk 
voorstel is om met 2.6 % te indexeren. Na discussie stellen de aanbieders voor om de 
tarieven te indexeren met 3,25%. De definitieve indexering komt als agendapunt aan de orde 
voor de tweede Wmo overlegtafel. 
 
Aanbieders geven aan dat de tarieven laag zijn t.o.v. andere regio’s. Zij hebben te maken met 
stijgende loonkosten. Daarnaast wordt specifiek benoemd dat de reiskosten niet voldoende 
zijn meegenomen in de tarieven als het gaat om het afleggen van langere afstanden. 
Sommige aanbieders gaan om die reden niet naar Lopik of Vijfheerenlanden, locatie Leerdam 
en Zederik. Door sommige aanbieders wordt een onderzoek van de Regio Rivierenland naar 
de tarieven als voorbeeld genoemd. Na discussie stelt Nico Kersten voor om de tarieven te 
laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau. Hij koppelt dit terug naar de regio. Dit komt 
als agendapunt aan de orde voor de tweede Wmo overlegtafel. 
 
 



     
5. Rondvraag   

Nico Kersten vraagt of men zich kan vinden in het verlengen van het contract. Dit punt komt 
op de agenda te staan voor de tweede Wmo overlegtafel op 1 oktober a.s.  
 
Vraag: Staat de aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning los van de rest van de Wmo.  
Antw: Ja, de aanbesteding van de huishoudelijke ondersteuning staat los van de rest van de 
Wmo.  
 
Vraag: Wanneer gaat het onderzoek naar de tarieven plaatsvinden? 
Antw: In ieder geval vóór de nieuwe aanbesteding.  
 
Opmerking WIJ 3.0: stelt verwijzing naar arbeidsmatige dagbesteding aan de orde. Zij krijgen 
veelal niet de goede verwijzing naast een te late beschikking.  
 
Opmerking van Stichting Nedereind: een hulpvraag is veelal niet gericht op hulp maar gericht 
op het vinden van woonruimte. Graag aandacht hiervoor.  
 

6. Sluiting  
Nico sluit de vergadering  

 


