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Nr.

Onderwerp

01.

Welkom en
mededelingen

Voorzitter dhr. Sander Otto heet iedereen welkom.
- De voorzitter vraagt of er aanvullingen zijn op de agenda. Dat is niet het
geval.
- De voorzitter vraagt of aanwezigen bezwaar hebben tegen het maken van
geluidsopnames ten behoeve van het verslag. Er zijn geen bezwaren.
- Start Werkgroep Verantwoording en Administratie Dagactiviteiten: 11 juli van
12.30-14.00 uur. Allen die zich voor 5 juli jl. hiervoor hebben aangemeld via
ba@amersfoort.nl kunnen deelnemen.
- Dialoogconvenanten worden in dit overleg uitgereikt aan de deelnemers aan
de 1e ring. Zij worden verzocht het convenant te ondertekenen en voor 21 juli
17.00 uur te sturen naar de gemeente Amersfoort, bij voorkeur digitaal via
ba@amersfoort.nl
- Vragen en antwoorden input contractstukken virtuele en fysieke tafels staan
op de website.

02.

Verslag 2e Fysieke
Overlegtafel
9 juni 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
- Pag. 2, 6a: Uitgangspunten komen terug in de Deelovereenkomst. Aanvullende
opmerkingen kunnen tijdens het proces doorgegeven en meegenomen
worden.
- Pag. 2, 6b: Het is nog niet bekend wanneer de tafels Jeugd starten.
Waarschijnlijk oktober/november 2016.
- Pag. 2, 6c: Het is niet de bedoeling dat oude producten blijven staan. We
komen hier later in het overleg op terug. We doen een voorstel op
productstructuur.
- Pag. 2, 6c: Mochten er nog cliënten mee willen denken in de werkgroepen,
dan kunnen zij zich daarvoor aanmelden.
- Actiepunten 4 t/m 8, 10 en 11 zijn afgedaan en kunnen van de actielijst.

03.

Inbreng Virtuele
Tafel
Stand van zaken
stukken
bestuurlijke
aanbesteding

Vanuit de Virtuele Tafel zijn er geen bespreekpunten.

04.

a. Dialoogconvenant: zie punt 01.
b. Basiserkenning regio Amersfoort (BerA): is vastgesteld door het college en
wordt via TenderNed gepubliceerd.
Aanvullend: op 11-07-2016 heeft de voorzitter via de website onderstaande tekst
gecommuniceerd:
 Op deze pagina vindt u de conceptdocumenten voor de aanvraag
basiserkenning regio Amersfoort. Deze documenten zijn 21 juni jl.
vastgesteld door het college van de gemeente Amersfoort. De definitieve
Basis erkenning regio Amersfoort wordt medio augustus via TenderNed
gepubliceerd.
Wilt u in aanmerking komen voor een contract met de regio Amersfoort voor

de pakketten Beschermd Wonen & 24-uursopvang en Dagactiviteiten voor
2017 en verder?
Dan kunt u zich medio augustus 2016 via TenderNed alvast inschrijven voor
de BerA. Op TenderNed vindt u medio augustus 2016 alle relevante stukken
van de Regio Amersfoort ten behoeve van de aanbestedingen Beschermd
Wonen & 24-uursopvang en Dagactiviteiten.
Later dit jaar publiceert de regio Amersfoort via TenderNed ook de
deelovereenkomsten. De deelovereenkomst is onderdeel van de totale
overeenkomst Dagactiviteiten en Beschermd Wonen & 24-uursopvang.
05.

06.

Terugkoppeling
werkgroep
Algemene
Voorziening

Presentatie bij agendapunten 5 en 6:
De presentatie is te vinden op de website, evenals de bijbehorende stukken.

Terugkoppeling
werkgroep
Dagactiviteiten
Volwassenen

Concept stuk werkgroep Dagactiviteiten Volwassenen
Het gaat hierbij om toeleiding naar begeleide dagactiviteiten eventueel
aangevuld met toeleiding naar begeleide vrijetijdsbesteding.
Discussie volgt of dit al dan niet al gedaan wordt vanuit individuele begeleiding. Is
dit product een toevoeging op het huidige pakket van begeleiding? Als het geen
begeleiding is, wat is het onderscheidend vermogen dan op individuele
begeleiding? Is het aanvullend of niet?
Aandachtspunt: met betrekking tot begeleiding moeten we goed beschrijven wat
er is en wat er nodig is.

Concept stuk werkgroep Algemene Voorziening dagactiviteiten
In het stuk wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene Voorziening
Dagactiviteiten Basis, Basis Plus en Maatwerk. Discussie is of de Basis en Basis Plus
niet beter samengevoegd kunnen worden.
Algemene voorziening maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding
Dagactiviteiten. Het is echter goed om het kader met criteria Algemene
voorzieningen voor gemeentes helder te krijgen. Het is aan gemeenten of en hoe
zij het lokaal inbedden. Omdat het wel onderdeel is van het budget
Dagactiviteiten wordt het hier aan tafel besproken. We willen naar een kader
waarbinnen gemeenten in eigen vrijheid kunnen acteren.
Opmerkingen:
- Met elkaar een compleet beeld schetsen.
- In het stuk kan de structurele aard nog scherper geformuleerd worden.
- Het is belangrijk om de uitsluitingscriteria helder te hebben plus de toeleiding
en criteria.
- Het moet geen bureaucratisch verhaal worden waardoor je niet snel kunt
schakelen.
- Wat betreft Financiering kan de werkgroep aanbevelingen doen.
De werkgroep zorgt voor verdere uitwerking tot een voorlopig voorstel. Dat
bespreken we op 1 september 2016 aan deze tafel.

De werkgroep zorgt voor verdere uitwerking van het stuk. Het advies van deze
tafel is om het te maken tot een apart product als aanvulling op Dagactiviteiten
Basis. Het beschrijven van het product gebeurt aan deze tafel. De positionering
moet bestuurlijk vastgesteld worden.
Naar aanleiding van de presentatie:
- De sheet ‘Kenmerken voorzieningen’ met verschillen tussen Algemeen en
Maatwerk, bespreken we de volgende bijeenkomst. Dit lijstje is een aanzet.
In de Deelovereenkomst worden de kenmerken allemaal benoemd.
- We besluiten het voorstel over de nieuwe productstructuur (drie
maatwerkvoorzieningen) verder uit te werken en dit onder te brengen in de
werkgroep Dagactiviteiten Volwassenen. King Arthur Groep en Lyvore gaan
deel uitmaken van deze werkgroep, zodat de aanbieders ouderenzorg
vertegenwoordigd zijn.
Wellicht komt er ook een gezamenlijke bijeenkomst met de beide
werkgroepen.
Of er bij de nieuwe productenstructuur nog onderscheid gemaakt wordt
tussen ouderen en volwassenen is nu nog niet bekend.

De voorzitter heeft een berekening die in de discussie meegenomen kan
worden en die hij hier aan tafel kan uitleggen.
07.

WVTTK

-

08.

Afspraken en
afronding

Acties
Nr. Datum
03.
09.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Inbreng vanuit cliënten is bij alle drie producten gewenst. In overleg is
aansluiting bij een werkgroep mogelijk.
Idee: een experimenteerbudget. De gemeente neemt dit mee en kijkt wat ze
daarin kan doen. Volgende keer volgt een terugkoppeling.

De voorzitter sluit 11.20 uur het overleg.

Actie

09-06-2016 De gemeenten verwerken de aanpassingen op de
Uitgangspunten en begrippen (zie punt 6a) en zorgen voor
terugkoppeling.
09-06-2016 Plannen heidag voor beide werkgroepen (na 20 augustus); is
een beslissing van de werkgroepen.
07-07-2016 Ondertekend Dialoogconvenant uiterlijk donderdag 21 juli
17.00 uur aanleveren, bij voorkeur via ba@amersfoort.nl
07-07-2016 Voorzitter communiceert via website de publicatie van de
BerA via TenderNed + sluitingstermijn van indiening.
07-07-2016 Voor 25 augustus 2016 BerA en benodigde stukken
aanleveren.
07-07-2016 Concept stuk werkgroep Algemene Voorziening
Dagactiviteiten uitwerken tot een voorlopig voorstel, ter
bespreking aan de tafel van 1 september a.s.
07-07-2016 Concept stuk werkgroep Dagactiviteiten Volwassenen verder
uitwerken en het tot een apart product maken, als
aanvulling op Dagactiviteiten.
07-07-2016 Voorstel nieuwe productstructuur met drie
maatwerkvoorzieningen uitwerken.
07-07-2016 Onderzoeken of een ‘experimenteerbudget’ mogelijk is.
Terugkoppeling op 1 sept. 2016

Wie
Gemeenten
Werkgroepen
Deelnemers 1e
ring
Voorzitter
Zorgaanbieders
Werkgroep Alg.
Voorziening
Dagactiviteiten
Werkgroep
Dagactiviteiten
Volwassenen
Werkgroep
Dagactiviteiten
Volwassenen
Gemeente

Uiterste
datum
21-062016
09-072016
21-072016
14-072016
25-082016
25-082016
25-082016
25-082016
01-092016

Agenderen voor de fysieke overlegtafel van 1 september 2016:
- Voorlopig voorstel werkgroep Algemene Voorziening Dagactiviteiten
- Concept stuk werkgroep Dagactiviteiten Volwassenen
- Overzicht ‘Kenmerken voorzieningen’
- Uitleg berekening nieuwe productenstructuur door voorzitter
- Terugkoppeling ‘experimenteerbudget’
Besluiten
Nr. Datum
03.
04.

Besluit

07-07-2016 Allen die zich voor 5 juli jl. via ba@amersfoort.nl hebben aangemeld voor de werkgroep
‘Verantwoording en Administratie’ kunnen deelnemen.
07-07-2016 Het uitwerken van de nieuwe productstructuur wordt ondergebracht bij de werkgroep
Dagactiviteiten Volwassenen. King Arthur Groep en Lyvore sluiten hierbij aan.

