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Betreft: Vaststelling inkoopstrategie Wmo

Geachte raadsleden,

Voor de aanbesteding Wmo hebben wij gekozen om de huidige aanpak voor huishoudelijke hulp,
begeleiding en dagbesteding door te ontwikkelen. Dit betekent dat wij zullen aanbesteden via een open
house procedure.

Overleg commissie Samen leven 25 mei
In onze raadsinformatiebrief van 16 februari 2021 hebben wij toegezegd met u in overleg te gaan over de
voorgenomen ontwikkelopgave alsmede de wijzigingen in de verordening en de beleidsregels. Hiertoe is
een overleg met uw commissie Samen leven gepland op 25 mei a.s. Doelstelling van dit overleg is het
toelichten van de ontwikkelopgave. In deze brief treft u ter voorbereiding hierop, nadere informatie aan

Huishoudelijke hulp
Hierbij zullen wij het indicatieprotocol aanpassen zodat in alle beschikkingen wordt vermeld op hoeveel
uren ondersteuning de cliënt recht heeft. Bij inwoners met complexere hulbehoeften of met een beperkt
sociaal netwerk gaan we ook een beschikking toekennen voor een signaleringsfunctie. Hierdoor borgen
we dat met name volwassenen met een structurele zorgbehoefte in beeld blijven en dat de zorg tijdig op-
of afgeschaald kan worden. Het betreft hier inwoners met huishoudelijke hulp met een meervoudige
hulpvraag die geen andere vormen van Wmo-zorg ontvangen.

Begeleiding
In de huidige contracten kennen we twee vormen van begeleiding. Begeleiding gericht op enkelvoudige
problematiek en meervoudige problematiek. We zien echter kansen voor onze inwoners en introduceren
een aanvullende vorm van begeleiding: herstelgericht. Hierbij kunnen inwoners kortdurend een
zwaardere vorm van begeleiding krijgen. Hiermee hopen we meer inwoners passend te kunnen
ondersteunen en meer uitstroom te bewerkstelligen.

Dagbesteding
We willen bij de toegang het welzijnsaanbod beter gaan benutten door het creëren van een collectief
aanbod van laagdrempelige vormen van dagbesteding, dat bovendien algemeen toegankelijk is voor
inwoners met een ondersteuningsvraag. Op korte termijn zullen wij hiermee starten door bijvoorbeeld
actief te verwijzen naar buurtcirkels. Ook met Facet gaan we in gesprek over het welzijnsaanbod in de
verschillende wijken. Het uitgangspunt is een gevarieerd aanbod verdeeld over de verschillende wijken
De vervoersoplage zal voor nieuwe cliënten enkel ingezet worden voor vervoer naar een
dagopvanglocatie binnen de gemeente. De vervoersoplage voor reeds bestaande cliënten blijft zoals het
is, ook ingeval van eventuele herindicatie.



Inzet overlegtafel
Om de transformatie vorm te geven wordt gewerkt met een overlegtafel. Aan deze tafel zullen de grootste
aanbieders van huishoudelijke hulp, begeleiding en dagopvang aanschuiven. Daarnaast kunnen wij nog
maximaal 3 andere aanbieders of organisaties aanwijzen voor deelname. Dit kan een specifieke
aanbieder zijn die bepaalde kennis bezit die relevant is om in te brengen of een maatschappelijke
organisatie die nodig is bij de transformatie. We hebben de ontwikkelopgave voor de komende jaren in
beeld gebracht. Dit heeft geleid tot de ontwikkelagenda, zoals bijgevoegd als bijlage. De overlegtafel is
een subwerkgroep van een opgavetafel uit het Integraal Beleid Sociaal Domein en zal 4 keer per jaar
bijeenkomen .

Overige contractvoorwaarden
We gaan contracten met een looptijd van 4 jaar aan. Deze kunnen 2x met maximaal 2 jaar worden
verlengd. We zullen gebruikmaken van productiebekostiging. De contracten kunnen vanaf 1 januari 2023
geïndexeerd worden met eventuele CAO-wijzigingen,

De toegang tot de Wmo blijft ongewijzigd. We versterken ons contractmanagement waarmee we ons
opdrachtgeverschap richting zorgaanbieders intensiveren

Aanpassingen verordening en beleidsregels
Om de aanbesteding mogelijk te maken is het noodzakelijk om de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Ridderkerk 2019, de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk
2015 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015 aan te passen. Omdat wij het
bestek vaststellen voordat we de nieuwe verordening aan u ter besluitvorming aanbieden hebben wij de
wijzigingen voor u op een rij gezet. Deze treft u als bijlage aan.

Vervolg
Het vervolgproces ziet er als volgt uit:

Fase
Commissie Samen leven . behandeling van o.a. ontwikkelODqave
Publicatie o leleidinq en daqbestedin
Publicatie Of Inhouse aanbesteding huishoudeliike huln
Start ieverin e em
RaadsbehandeÏnn\ erordeninq Wmo
Startdienstverlenirmshoudeliike huI
Herbeschikking begemg en dagbesteding
Herbeschikking huishoudelijke hulp

Plannin
25 mei
28 iuni
1 oktober
1 oktober
16 december
1 ianuari 2022
Tussen 1 april 2022 en 1 oktober 2022
Tussen 1 september 2022 en
31 december 2022

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebb ur teïnformeerd

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders vanJÍidderkerk,

de secretaris , d#urgemeester,

Dhr. H.w.T-KnEEn Mw. A. Attem

Bijlagen:
- Ontwikkelagenda Wmo
- Noodzakelijke wijzigingen verordening en beleidsregels


