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Verslag overleg lastenverlichting  
 

Datum:  26 oktober 2020 

Tijd: 14:00-15:00   

  

 

Aanwezig: Debbie Brugman (Lister),  Corien Besamusca (Abrona), Wim van Wijk (Timon) Hilde-Marije 

Dorresteijn ( gemeente Nieuwegein), Pim Mocking (RBL), Hans Conde y Nieto (RBL), Ina Oskam (RBL), 

Kristel Veugelers (RBL) 
 

 

1. Opening / mededelingen 
Kristel opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Kristel geeft Pim het verdere openingswoord 

Tijdens de overlegtafel van februari 2020 zijn er afspraken gemaakt over het vervolgtraject rondom 

lastenverlichting. In februari en maart zijn binnen Lekstroom verband de eerste stappen gezet om de punten 

lastenverlichting uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een afspraak met de afvaardiging van 

zorgaanbieders begin maart. Vanwege corona is deze afspraak niet doorgegaan. De afgelopen maanden lag 

de prioriteit bij de uitdagingen rondom corona. In september is RBL het project lastenverlichting weer gaan 

opstarten in de regio. Vandaag willen wij delen waar we staan en wat de vervolgstappen zijn voor de 

komende periode. We realiseren ons dat het proces vertraging heeft opgelopen, maar nu ontstaat er weer 

ruimte om het verder op te pakken. Het is belangrijk dat we samen vooruit kijken. Hierbij willen we ook kijken 

naar wat snel gerealiseerd kan worden en welke punten beter meegenomen kunnen worden in inkoop 2022.  

Wim is het eens met de suggestie om de dialoog op te starten. Er was een reële vraag om indexering, er is 

iets anders geboden met daarbij de afspraak dat in 2020 lastenverlichting plaats zou vinden. En niet in de 

inkoop 2022. De lastenverlichting was een eis om te kunnen middelen en de indexering 2,8 te kunnen 

aanvaarden. Het was daarbij de verwachting dat een compensatie van 0.45 kon worden gerealiseerd 

middels de lastenverlichting.  Aan deze afspraak werd nog niet voldaan. 

Bij de definitieve vaststelling van de OVA 2020 komt een correctie van 0,48%, welke bij de indexatie van 
2021 wordt verrekend. Hiermee is de gewenste 0,45% feitelijk gecompenseerd. De lastenverlichting kan dan 
alleen nog extra verlichting brengen voor de zorgaanbieders. 

 
Hans geeft aan dat de ambitie is afgesproken dit thema snel op te pakken. Echter Corona heeft ons 

ingehaald waarbij RBL haar best heeft gedaan zoveel mogelijk de zorgaanbieders tegemoet te komen. 

Kristel beaamt dat het niet de bedoeling van RBL is geweest om de afspraken voor uit schuiven maar er echt 

mee aan de slag te zijn gegaan. 

Corien noemt de verantwoordelijkheid die de afvaardiging van de ZA op zich heeft genomen. Die 

verantwoordelijkheid drukt op deze afvaardiging.  

Wim noemt nogmaals dat voorwaardelijk akkoord is gegaan met de indexering 2020. Ook al lijkt dat in 

sommige verslagen niet helemaal helder. 

Kristel geeft aan dat de agenda van vandaag als volgt is: 

- Opening 

- Waar staan we nu? 
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- Hoe gaan we verder? 

- Vervolgafspraken 

-Afronding 

2. Waar staan we nu? 
De punten lastenverlichting zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Afgerond, inkoop 2022, 

beleidsmatige vraagstukken, uitvoering Sociaal Teams, uitvoering RBL. Per punt is inzichtelijk gemaakt wat 

de huidige status is. Voor een totaaloverzicht van deze punten verwijzen wij u naar de presentatie in de 

bijlage. In dit verslag worden per categorie de belangrijkste opmerkingen/vragen opgesomd. 

Afgerond 

Een aantal punten staat op afgerond. Deze worden doorgenomen. 

 

Wim vraagt of RBL zich realiseert dat op de brief van 17 februari geen formeel antwoord is gegeven. Dit 

n.a.v. het punt no-show. Hij meent dat het niet toekennen van een no-show vergoeding meegenomen dient 

te worden in het WMO-tarieven onderzoek. Er wordt afgesproken dat RBL nog voor een formele reactie op 

de brief dd. 17 februari zorgt.  

Inkoop 2022 

Deze punten worden ingebracht in het project inkoop 2022. Hans geeft een toelichting op de punten 

waarvan RBL voorstelt deze mee te nemen in het inkooptraject. Pim noemt de noodzaak scherp te zijn op 

het belang van lastenverlichting bij de nieuwe inkoop. Hilde-Marije noemt betrokken te zijn bij het 

inkooptraject en benoemd nogmaals het belang van lastenverlichting en de aandacht die daar voor is. 

Wim noemt dat de lumpsum voor overlegtafels in beginsel direct meegenomen zou worden en niet 

gekoppeld zou zijn aan inkoop 2022. Naast de financiële vergoeding richting ZA voor het deelnemen aan 

overlegtafels noemt Wim de voorbereiding en uitvoering van de overlegtafels als verbeterpunt. 

Pim noemt dat hier hard aan gewerkt wordt. Het vraagt investering van ZA om deel te nemen aan 

overlegtafels maar het deelnemen is ook van toegevoegde waarde voor de ZA.  

Ook voor dit overleg mist Wim de agenda vooraf waardoor van te voren gecommuniceerd had kunnen 

worden met de achterban. En waardoor nu ook punten nog 1 voor 1 moeten worden doorgelopen en de ZA 

te weinig ruimte ervaren hierop te reageren. Wim noemt het delen van de agenda vooraf als suggestie. 

Kristel noemt dat RBL er alles aan doen de vergaderstructuur te verbeteren. Voor wat betreft de bekostiging 

is het antwoord van RBL dat er geen vergoeding komt.  

Beleidsmatige vraagstukken & uitvoering sociaal teams 

De beleidsmatige vraagstukken worden door RBL ingebracht bij de verschillende beleidsoverleggen. Voor 

WMO en Jeugd staan deze overleggen gepland. Hans & Pim zijn hierbij betrokken vanuit RBL.  

Hilde-Marije noemt dat bijvoorbeeld geheel uniforme werkwijzen niet zo maar zijn gerealiseerd maar ze 

staan wel overal op de agenda’s.  

Corien vraagt of bij de werkgroep Sociaal team en AOJ en AOWMO ook ZA betrokken worden. Hilde-Marije 

noemt dat gezocht wordt naar een goede vorm de ZA hierbij te betrekken. Wim noemt het voorstel een 

zorgaanbieder deel te laten nemen aan de werkgroepen. Vooralsnog loopt het overleg met de 

zorgaanbieders via deze werkgroep lastenverlichting. 
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Uitvoering RBL 

Kristel geeft aan dat RBL bezig is met het woonplaatsbeginsel. Hiervoor moet input worden opgehaald. Wim 

noemt dat het hierbij gaat over jeugdigen die verhuizen en een toewijzing wordt beëindigd en de 

zorgaanbieder  tussen 2 gemeenten in gaat vallen. Er wordt nader contact gezocht om dit verder uit te 

werken. 

3. Hoe gaan we nu verder? 
Voor een groot aantal punten is RBL afhankelijk van keuzes die regionaal in breed Lekstroom verband 

gemaakt dienen te worden. RBL voert regie op dit proces binnen de regio. Eerste stap is om de punten 

opnieuw op de verschillende regionale agenda’s te zetten zodat lastenverlichting weer op de agenda komt. 

Hierna kan bepaald worden wat op korte termijn, middellange termijn en lange termijn haalbaar is. 

4. Vervolgafspraken 
Binnen 5 weken is er een beeld van het vervolg waarin duidelijk is wat nodig is voor de vervolgstappen. 

Belangrijk is het informeren van de achterban. De afvaardiging van de aanbieders in dit overleg geeft aan 

hiervoor te zorgen. Zij geven een terugkoppeling van dit overleg met daarbij ook de status van de diverse 

punten. 

Pim stelt voor over ongeveer 4 weken een vervolgoverleg te plannen om de stand van zaken te bespreken 
en een terugkoppeling van de regionale beleidsoverleggen. 
 
Wim begrijpt dat beleidsmakers van de gemeente betrokken moeten zijn maar er waren ook wethouders 
betrokken bij de besprekingen eind vorig jaar. Hans geeft aan dat RBL dit terug brengt naar de ambtelijke 
overlegtafels.  
 
Wim vraagt RBL een voorstel te maken over de indexering 20-21. Pim geeft aan dat dit in de vorm van een 
addendum wordt vormgegeven. 
 
Volgend overleg staat gepland op 23-11 13.00 uur 
 
 


