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Betreft: Inkoopstrategie Wmo
Geachte raadsleden,

Op 16 februari jl. hebben wij een besluit genomen over de nieuwe aanbesteding voor de wmo-diensten:
huishoudelijke hulp, begeleiding, dagopvang en respijtzorg. Eerder hebben wij in uw
commissievergadering van Samen leven d.d. 15 december 2020 van gedachten gewisseld over een
tweetal aanbestedingsscenario’s. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het door ons
genomen besluit, de ontwikkelopgave, de bekostigingssystematiek, de uitvoeringsaspecten en het

vervolgproces.
Gekozen scenario: optimalisering huidige werkwijze
Een ruime meerderheidvan de aanwezigecommissieledenheeft zich uitgesprokenvoor een
doorontwikkeling van de huidige aanpak. Dit betreft het zogenaamde scenario 2 van de RIB betreffende
'aanbesteding Wmo’ van 4 december 2020, met kenmerk 236263. Hierbij maken wij gebruik van een
zogenaamde open house procedure. Voordelen van deze aanpak zijn dat aanbieders met de meeste
klanten verbonden worden aan een integrale werkwijze, er veel keuze vrijheid voor de cliënten blijft
bestaan en dat inwoners direct contact hebben met hun zorgaanbieder zonder tussenpartij. De
aanpassing van de huidige overeenkomsten betekent ook minder implementatiekosten en brengt
minimale wijzigIng van de dienstverlening aan de inwoner met zich mee
Ontwikkelopgave wordt in beeld gebracht
Om de transformatie vorm te geven zal gewerkt gaan worden met overlegtafels. Door deze wijkgerichte
overlegtafels betrekken we de (op)nieuw te contracteren partijen bij de realisatie van de
ontwikkelopgaves in onze gemeente. Wat de opgaven voor de komende contractduur zullen zijn wordt
momenteel in beeld gebracht. Alvorens wij deze opgaves vaststellen zullen wij deze aan u in
commissieverband toelichten

Productiebekostiging
Er zal worden aanbesteed op basis van productiebekostiging. Hiermee houden we meer grip op de (tijds-)
inspanning van zorgaanbieders en de uitgaven binnen de Wmo. Daarnaast borgen we de rechtmatigheid
voor de inwoner op deze manier. Dit betekent dat alle bestaande klanten opnieuw moeten worden
geïndiceerd. Hierbij worden bestaande rechten zoveet mogelijk gehonoreerd. Het herindiceren zal
gefaseerd worden uitgevoerd vanaf het tweede kwartaal van 2022.

Uitvoeringsaspecten
Bij aanbesteding middels een openhouseprocedure moet het contractmanagement worden vergroot.
Daarnaast worden alle beschikkingen herzien. Omdat zorgvuldigheid voor onze inwoners is geboden
zullen wij dit proces van herindiceren nader bekijken en eventueel hiervoor extra ambtelijke capaciteit
aantrekken. Indien nodig zullen wij u over deze aspecten op een later moment informeren.
Vervolg
De voorgenomen startdatum voor de overeenkomst ten behoeve van dagbesteding en begeleiding is 1
oktober 2021. De voorgenomen startdatum voor de overeenkomst huishoudelijke hulp is 1 januari 2022.
Dit leidt tot de volgende planning:
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Zoals uit de bovenstaande planning blijkt wordt het bestek door ons vastgesteld voordat de nieuwe
verordening aan u ter besluitvorming wordt aangeboden. Om te zorgen voor een optimale
volgordelijkheid gaan wij in uw commissie Samen leven van 25 mei 2021 graag opnieuw met u in gesprek
over de voorgenomen ontwikkelopgave, de voorgenomen wijzigingen in de beleidsregels en de
verordening .

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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