Verslag fysieke overlegtafel Dagactiviteiten en Beschermd wonen
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:

19 mei 2016
De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort
09.00-12.00 uur
Dagactiviteiten
Amerpoort, Stichting Boogh, Welzin, Lyvore, King Arthur Groep, Reinaerde, Philadelphia, Coöperatie
Boer & Zorg, De Loods, Het Robertshuis
Beschermd wonen
Leger des Heils, Kwintes, AB Het Spectrum, Arkin/Victas, Abrona, Aanzien, Grasboom, Woonzorgnet,
De Tussenvoorziening
Gemeente Amersfoort
Regiogemeentes: Bunschoten, Leusden, Soest

Afwezig:
Cc:
Registratie
Status:

Beschermd Wonen: Arkin/Victas, InteraktContour; Regiogemeenten: Veenendaal
#5248312
Vastgesteld

Nr.

Onderwerp

01.

Welkom en
Mededelingen

Voorzitter dhr. Sander Otto heet iedereen welkom.
Mededelingen:
- De voorzitter vraagt of aanwezigen bezwaar hebben tegen het maken van
opnames ten behoeve van het verslag. Er zijn geen bezwaren.
- De voorzitter vraagt of aanwezigen bezwaar hebben tegen het verspreiden
van een lijst met e-mailadressen van en onder de deelnemers aan de fysieke
overlegtafels. De aanwezigen gaan akkoord.
- InteraktContour heeft zich teruggetrokken en zal niet deelnemen aan de
fysieke overlegtafels Beschermd Wonen.
- Arkin/Victas is verhinderd.
- Philadelphia deelt mee dat zij wel deelneemt aan de fysieke overlegtafel
Dagactiviteiten, maar niet aan de fysieke overlegtafel Beschermd Wonen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

02.

Toelichting
rolverdeling

Een korte voorstelronde van de deelnemers volgt op de volgende bijeenkomst
bestuurlijk aanbesteden op 9 juni a.s.; dan zijn de tafels gesplitst.
Vanuit de gemeente Amersfoort is de rolverdeling als volgt:
Sander Otto (voorzitter beide tafels), Anouk van Wincoop (projectleider RISB),
Ineke Hooijschuur (sr. beleidsregisseur Dagactiviteiten), Hennie Vleugel (sr.
beleidsregisseur Beschermd Wonen), Gerard Demers (inkoopadviseur), Manon
Knoops (jurist), Matty van de Streek (projectsecretaris).
Van elke organisatie zijn twee vaste afgevaardigden. Indien beide afgevaardigden
aanwezig zijn, dan neemt een van de twee actief deel aan de gesprekken aan de
fysieke overlegtafel (1e ring). De ander is aanwezig als toehoorder (2 e ring). In de
pauze(s) is er een moment om onderling van gedachten te wisselen. Het is niet de
bedoeling dat er tijdens de vergadering overleg is tussen de 1e en 2e ring.

03.

Bespreking
documenten
bestuurlijke
aanbesteding

a. Dialoogconvenant
Het Dialoogconvenant wordt pagina voor pagina doorgenomen. Verzoeken tot
tekstwijzigingen die door de gemeenten akkoord zijn bevonden, zullen worden
verwerkt door de gemeente en waar nodig vinden aanpassingen plaats. Tot 27-052016 12:00 uur hebben partijen de mogelijkheid vragen te stellen/ te reageren.
De terugkoppeling (vraag/antwoord) wordt via de website gepubliceerd samen
met de definitieve stukken.
b. Basis erkenning regio Amersfoort (BerA)
- Aanvraag deelovereenkomst Basiserkenning regio Amersfoort
De brief Aanvraag deelovereenkomst BerA wordt doorgenomen. Verzoeken tot
tekstwijzigingen die door de gemeenten akkoord zijn bevonden, zullen worden

verwerkt door de gemeente en waar nodig vinden aanpassingen plaats. Tot 27-052016 12:00 uur hebben partijen de mogelijkheid vragen te stellen/ te reageren.
De terugkoppeling (vraag/antwoord) wordt via de website gepubliceerd samen
met de definitieve stukken.
Bijlage 7 bij de brief komt te vervallen. Bijlagen 5 en 8 komen later terug in het
proces.
- Bijlage 2: AV Zorginkoop regio Amersfoort
Bijlage 2 wordt doorgenomen. Verzoeken tot tekstwijzigingen die door de
gemeenten akkoord zijn bevonden, zullen worden verwerkt door de gemeente en
waar nodig vinden aanpassingen plaats. Tot 27-05-2016 12:00 uur hebben partijen
de mogelijkheid vragen te stellen/ te reageren. De terugkoppeling
(vraag/antwoord) wordt via de website gepubliceerd samen met de definitieve
stukken.
- Bijlage 3: Eisen aan de aanvrager
- Bijlage 4: Aanvullende voorwaarden aan de aanvrager
Er is onvoldoende tijd om bijlage 3 en 4 te bespreken. Verzoeken tot
tekstwijzigingen die door de gemeenten akkoord zijn bevonden, zullen worden
verwerkt door de gemeente en waar nodig vinden aanpassingen plaats. Tot 27-052016 12:00 uur hebben partijen de mogelijkheid vragen te stellen/ te reageren.
De terugkoppeling (vraag/antwoord) wordt via de website gepubliceerd samen
met de definitieve stukken.
Het verzoek is kort en bondig te formuleren en tekstvoorstellen aan te leveren.
04.
05.

Werkwijze
inbreng Virtuele
Overlegtafel
Planning vervolg

Gemeente ontwikkelt een proces om voorstellen zo goed en efficiënt mogelijk in
de adviestafels in te brengen. Bij de 1 e tafel zal een voorstel hiertoe worden
besproken.
De volgende bijeenkomst is op 9 juni a.s. Dan gaan we uiteen in een tafel
Beschermd Wonen en een tafel Dagactiviteiten.
De stukken ter voorbereiding van deze tafels worden op de website geplaatst.

06.

WVTTK

Korte reacties/aandachtspunten nav deze bijeenkomst:
- Voorbereidingstijd was erg kort.
- Zorg voor een goede toonzetting in de communicatie.
- Uiteindelijk besluiten raad/college, is er wel sprake van gelijkwaardigheid.
- Prettige toon en sfeer.
- Bijeenkomst als prettig ervaren, de inspanning wordt gezien.
- Deze setting was wat groot voor dit model, benieuwd naar de setting in de
volgende bijeenkomsten.
- Rolverdeling van tevoren helder maken (spelregels 1e en 2e ring). Ook de
onderwerpen moeten duidelijk zijn.
- Partijen zijn zelf verantwoordelijk om de juiste personen aan tafel te
organiseren.

07.

Einde

Acties
Nr. Datum
01.
02.

Actie

19-05-2016 RISB stuurt een lijst met e-mailadressen naar deelnemers
fysieke tafels.
19-05-2016 Wijzigingsvoorstellen mbt bijlage 3 en 4 kunt u voor 27-052016 12:00 uur mailen naar ba@amersfoort.nl (svp kort en
bondig formuleren en tekstvoorstellen aanleveren)

Wie
RISB
Aanwezigen

Uiterste
datum
26-052016
27-052016

