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Verslag bijeenkomst Wmo Individuele Begeleiding 
 
Datum: 24-02-2022 
Tijd: 13:00  – 14.00  
Locatie: Online via MS Teams  
 
Aanwezig 47 personen 
 

 
1. Opening 
 
Eric van Eijk opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
De bedoeling van dit overleg is om jullie te informeren over de voortgang van de inkoop Wmo.  
Namens de RBL zijn aanwezig Tibor Korozsi (coördinator inkoop), Reitse Keizer (projectleider 
inkoop Wmo) en Lieke Metzemakers voor het maken van het verslag. 
 

2. Bespreking vertraging Wmo Individuele Begeleiding 
 
Tibor Korozsi geeft aan dat er in oktober een overlegtafel is geweest waar is afgesproken dat we 
weer bij elkaar zouden komen als we de termijn van 1 juli niet zouden halen. Er is vertraging 
ontstaan van 3 maanden, omdat er binnen het bestuur van de regio Lekstroom meer tijd nodig 
was. RBL wil de vertraging van 3 maanden compenseren. 
Er komt een extra opslag van de definitieve indexering van 2021 en de huidige indexering 2022, 
van totaal 6,36%. Als compensatie doen we een uitkering van 6,36% over de gedeclareerde 
facturen van de maanden augustus, september en oktober 2021. Dit keren we uit in het eerste 
kwartaal van 2023. De regio Lekstroom heeft daar €100.000,- voor gereserveerd. Het is een geste 
en er is geen onderhandeling mogelijk. 

 
Mary van Termeij (Kwintes) reageert dat de compensatie mooi is, maar dat de uitleg hierover erg 
snel ging.  
 
Tibor Korozsi geeft aan dat de uitleg van de compensatie in het verslag komt. 
 
Wim van Wijk (Timon) wil weten of hij het goed begrepen heeft. Dit heeft geen invloed op de OVA-
indexering en het is een eenmalige extra uitkering? 
 
Tibor Korozsi reageert dat dit inderdaad klopt.  
Hij geeft Reitse Keizer het woord om de stand van zaken rondom de inkoop te geven. 
 
Reitse Keizer legt uit dat ze nu bezig zijn met laatste afronding van het inkoopdocument. In de 
tussentijd zijn er van 3 aanbieders opmerkingen gekomen over het kostprijsonderzoek. Met deze 3 
aanbieders gaan we in gesprek. We vinden het belangrijk om steeds alle aanbieders goed mee te 
nemen. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan staan we daar altijd voor open. Bij 
voorkeur het verzoek om dit vóór 11 maart te doen, zodat we laatste weken niet in de knoop 
komen. Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar het mailadres 
lizette.de.corte@regiolekstroom.nl  
 
Mary van Termeij (Kwintes) vraagt of er aangegeven kan worden wat er in de documenten is 
gewijzigd. 
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Reitse Keizer reageert dat ze dit niet puntsgewijs kunnen doen. In het consultatieverslag zullen we 
de belangrijkste inhoudelijke punten benoemen. 
 
Valentin Herrera (Nieuwland) is benieuwd waar de compensatie voor is. 
 
Tibor Korozsi geeft aan dat de inkoop is vertraagd. We begrijpen dat iedereen wacht op nieuwe 
afspraken en daarom bieden we eenmalig een compensatie aan. Ook i.v.m. de samenwerking en 
het vertrouwen. 
 
Gertjan Pater (Leger des Heils) geeft aan dat er 3 jaar geleden is aangekondigd dat er een 
kostprijsonderzoek zou komen, wat niet is gebeurd. Ook met de administratieve lastenverlichting is 
niks gedaan. Het heeft ook een geschiedenis. 
 
Tibor Korozsi reageert hierop dat hij in november met een aantal aanbieders heeft gezeten over de 
administratieve lastenverlichting. Dat proces vindt wel plaats. Hij vindt dat er ook aan de oude 
afspraken invulling moet worden geven, zodat we een goed vertrekpunt voor de toekomst hebben. 
 
Sander Bieringa (Talent) vraagt waarom er gekozen is voor de maanden augustus, september en 
oktober. 
 
Tibor Korozsi reageert dat dit de maanden zijn waarin de vertraging wordt opgelopen. 
 
Corien Besamusca (Abrona) vraagt of de ingangsdatum van 1 januari nog bespreekbaar is. 
 
Tibor Korozsi reageert dat dit niet bespreekbaar meer is. Het bestuur (wethouders en college) wil 
op korte termijn nieuwe contracten, daarom is de ingangsdatum 1 oktober.  
 
Corien Besamusca (Abrona) reageert dat ze dus naar het bestuur zullen moeten als ze iets willen 
en dat ze benieuwd is naar hun beweegreden. Onze administratieve systemen vragen nu om meer 
werk. 
 
Wim van Wijk (Timon) is ook benieuwd wat de beweegreden van het bestuur is dat ze 1 oktober 
willen. 
 
Tibor Korozsi reageert dat gemeenten zo spoedig mogelijk de nieuwe contracten willen laten 
ingaan om een beweging naar voren te maken. 
 

3. Sluiting 
 
Tibor Korozsi geeft aan dat er nog een echte overlegtafel komt. 
 
Eric van Eijk vult aan dat de overlegtafel gepland zal worden eind april/begin mei om dan de 
vraagstukken die er nog spelen voor Wmo en Jeugd met elkaar te bespreken. 
 
Wim van Wijk (Timon) vraagt wat er gebeurd als er nog meer vertraging komt en of de 3 maanden 
een maximum compensatie is. 
 
Tibor Korozsi reageert dat als er nog meer vertraging komt, er dan weer een nieuwe situatie 
ontstaat waar dan weer naar gekeken wordt. 
 
Wim van Wijk (Timon) geeft aan dat dit vertrouwen geeft.  
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Henriette van de Kieft vraagt naar het proces de komende maanden; 1 april publiceren, 20 mei 
uiterste inschrijfdatum, terugkoppeling medio juni en 1 oktober ingangsdatum nieuwe contracten. 
 
Tibor Korozsi bevestigt dit proces.  
 
Tibor Korozsi geeft aan dat hij bereikbaar is voor vragen en dat we elkaar weer zien bij de 
volgende overlegtafel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


