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Kader
Kader:
Wmo 2015
Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016) en verwerking in Aanbestedingswet
Wmo beleidsplan Drechtsteden 2015-2018
Opgestelde visie voor BW Financieel kader voor begeleiding
Financieel kader voor BW en O
Reeds lopende of geïmplementeerde inhoudelijke en systeemveranderingen

Mogelijk verandering rol gemeenteraad; AmvB Van Rijn? “Toekomstbestendige zorgvisie”

Totstandkomen deelovereenkomst

Onderwerpen inkoop
Lopende onderwerpen:
•
IB4 (implementatie en evaluatie)
•
Dagbesteding SDD
•
Vervoer dagbesteding
•
Praktische thuisondersteuning
•
Opslag IB (incl compensatie)
•
SLA/kwaliteitskader

•

24/7 ondersteuning op afstand

Nieuwe onderwerpen:
•
LVB
•
Indienen nieuwe voorlopige
voorstellen?

Lopende onderwerpen:
•
BW uitstroomarrangement
•
Dagbesteding BW
•
Vervoer dagbesteding
•
Normalisering wonen
•
Pilot beschermd thuis
•
SLA/kwaliteitskader
Nieuwe onderwerpen:
•
24/7 ondersteuning op afstand

•

•

LVB
Indienen nieuwe voorlopige
voorstellen?

Voorstellen (zie basisovereenkomst)
Artikel 1.12 Voorlopig voorstel: voorstel ingebracht door een Partij in het Netwerk Sociaal Domein Wmo dat
wordt besproken en uitgewerkt aan een fysieke overlegtafel.
Artikel 1.11 Uitgewerkt voorstel: voorstel voor besluitvorming opgesteld door een fysieke overlegtafel dat eerst
wordt voorgelegd aan de kwartiermaker van de Drechtsteden (de heer A. Buchinhoren of diens
opvolger) en eventueel aan de portefeuillehouder AWBZ decentralisatie en, bij goedkeuring, aan
overige Partijen.
Wie kan voorstellen doen en hoe? Elke Partij (=deelnemer aan basisovereenkomst) kan voorstellen doen die
worden behandeld aan de fysieke tafel (artikel 7.4). Via een door de Drechtsteden op te stellen format.
Er zijn formats opgesteld voor het indienen van zowel voorlopig voorstel als uitgewerkt voorstel. Een voorlopig
voorstel wordt nader uitgewerkt in de werksessies. NB: format uitgewerkt voorstel wordt opnieuw bekeken door
SDD
Artikel 9 Inbreng via fysieke overlegtafel
9.1 Doel: de Drechtsteden vragen de fysieke overlegtafel om aanbevelingen te doen over de vast te
stellen en/of lopende Deelovereenkomsten, waaronder Dienstverleners zorg leveren aan de
Inwoner, zodat de Drechtsteden de Deelovereenkomst eventueel kunnen aanpassen.

Besluitvorming (zie basisovereenkomst)
Artikel 10 Besluitvorming
10.1 Uitgewerkt voorstel: Partijen die deelnemen aan de fysieke overlegtafel merken een “voorlopig voorstel” pas
aan als “uitgewerkt” als de meerderheid van de Partijen aan de fysieke overlegtafel met het voorstel akkoord
kunnen gaan (stemmen bij meerderheid). Als op basis van de stemming geen meerderheid bestaat, kunnen de
Drechtsteden beargumenteerd besluiten het voorstel toch als “uitgewerkt” aan te merken.
10.2 Weigeren Drechtsteden: als de Drechtsteden het “uitgewerkte voorstel” van artikel 10.1 niet
aannemen, dan wijzigt deze Overeenkomst of onderliggende Deelovereenkomst(en) niet.
Dienstverleners hoeven zich dan niet uit te spreken over het “uitgewerkte voorstel”. Bij het niet
aannemen van het “uitgewerkte voorstel” motiveren de Drechtsteden dit.
10.3 Weigeren Dienstverleners: als de Drechtsteden het “uitgewerkte voorstel” aannemen, maar
Dienstverleners dit niet doen, dan leidt dit tot een eenzijdige aanpassing van deze Overeenkomst
of onderliggende Deelovereenkomst(en), waarna Dienstverleners kunnen besluiten de
Overeenkomst of de onderliggende Deelovereenkomst(en) op te zeggen conform artikel 3.3.
10.4 Aannemen: als de Drechtsteden het “uitgewerkte voorstel” aannemen en daarna een of meer
Dienstverleners het “uitgewerkte voorstel” aannemen, dan leidt dit tot een gezamenlijke
aanpassing van deze Overeenkomst of onderliggende Deelovereenkomst(en). Ook in dat geval
kunnen Dienstverleners die het voorstel niet accepteren op basis van artikel 3.3 opzeggen.

