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Betreft:  

FOT Wmo Begeleiding Helmond/Peelgemeenten 
 
Notulist: Cathelijn van Tongeren (Contractmanagement Bizob) 
Datum:  24 februari 2022 
Tijd:  13:00-15:00 uur 
Locatie: MS Teams 
Voorzitter:  G. Christiaanse 
Aanwezig: - 
Afwezig: - 
  
 
 

Nr. Onderwerp Tijd 

1. Opening 5 min. 

2. Mededelingen 

• Voorstelrondje; Contractmanager Michael Scharff 

• Is de nieuwe inkoopwebsite bekend?: www.jeugdwmo.nl 

5 min. 

3. Het verslag van het overleg op 2 december 2021 5 min. 

4. Taxivervoer in eigen regie 5 min. 

5. Voorstel nieuw product Collectieve woonzorg (7 febr. gepubliceerd via 
DOT) 

5 min. 

6. Personeelsgebrek en wachtlijsten 
We krijgen geregeld signalen dat aanbieders wachtlijsten hebben. 
Dit wordt niet altijd gemeld bij Bizob. Dit leidt ons tot de volgende 
vragen:  

• Wie kampt er met vacatures?  

• Leidt dit tot wachtlijsten en worden die gemeld bij Bizob?  

• Is het zinvol dit bij alle aanbieders onder de aandacht te 
brengen via de DOT? 

• Wat zijn mogelijkheden om de lengte van de wachtlijst te 
beïnvloeden? 

20 min. 

7. Peel duurzaam gezond, stand van zaken (vast agendapunt) 10 min.  

8. Wat zijn de eerste ervaringen met de sociale teams in Helmond? 
Hoever staat het met het overzetten van cliënten naar de sociale teams 
(vraag GGZ OB). 

15 min. 
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9. Een cliënt heeft een indicatie voor de Wlz, in de vorm van een VPT. Dit kan 
gevolgen hebben voor zijn/haar bijstandsuitkering (Maike). 

5 min.  

10. Meerkosten t.g.v. corona. 5 min.  

11. WVTTK 5 min.  

12. Sluiting  

 

 


