Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
Begeleiding
20160519 plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 19 mei 2016
9.00-10.15 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Anoek Huigen

1. Opening en mededelingen
Anoek heet aanwezigen welkom.
Mededelingen:
Voorstellen nieuwe deelnemers fysieke overlegtafel Begeleiding
Annemarie van der Burg van Aafje neemt de plaats in van Wiebe-Jan Stuursma.
Isabelle Versteeg van Boba neemt de plaats in van Liesbeth Palit.
Overzicht indeling werkgroepen
De deelnemers van de fysieke overlegtafel Begeleiding hebben een overzicht
ontvangen van de indeling werkgroepen Begeleiding. Het overzicht wordt aangevuld
met de indeling werkgroepen Beschermd Wonen & Opvang en verstuurd aan de
deelnemers van de tafel.
Terugkoppeling aanmeldingen klankbordgroep
De SDD heeft 18 aanmeldingen ontvangen voor deelname in de klankbordgroep
Inkoop Dagbesteding en Individuele Begeleiding. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd
in deze klankbordgroep. De startbijeenkomst is op woensdag 22 juni om 19.00 uur.
Eigen bijdrage dagbesteding en vervoer dagbesteding, individuele begeleiding
Het Drechtstedenbestuur heeft op 12 mei 2016 ingestemd met het bestuurlijk
voorstel om:
- Per 1-1-2016 de eigen bijdrage Begeleiding Individueel verlagen tot €0,-.
- Per 23-05-2016 de eigen bijdrage Begeleiding Groep verlagen tot €0,-.*
- De eigen bijdrage vervoer dagbesteding handhaven op €0,-.
* Voor de eigen bijdrage dagbesteding is het technisch niet mogelijk om dit met terugwerkende kracht in te laten
gaan. Daarom wordt de ingangsdatum bepaald op de eerste dag van de bijdrageperiode na "datum besluit".

De cliënten die hiermee te maken hebben worden volgende week per brief
geïnformeerd. De zorgaanbieders ontvangen ter kennisname de voorbeeldbrieven
die aan de cliënten worden verstuurd.
Het verzoek is aan de Drechtraad op dinsdag 14 juni:
1. Kennis nemen van het verlagen van de eigen bijdrage voor de doelgroepen
Begeleiding groep en individueel.
2. Vaststellen van de aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden met betrekking tot de eigen bijdrage systematiek per 1 januari 2016:
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Het besluit van het Drechtstedenbestuur geldt niet voor overbruggingszorg (IB/DB) in
het kader van Beschermd Wonen; dit is een verantwoordelijkheid van
centrumgemeente Dordrecht.
2. Vaststellen notulen plenaire sessie 7 april 2016
De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
3. A. WLZ Inkoop
Dennis Bruijn heeft zich verdiept in de WLZ Inkoop en de pijlers die zij landelijk
hanteren. Uit dit onderzoek zijn geen knelpunten of risico's gekomen.
Privazorg attendeert ons op het feit dat huishoudelijke ondersteuning gecontracteerd
wordt onder de WLZ. De SDD neemt dit mee.
B. Update Amvb
De Amvb is gewijzigd. In het eerste concept waren gemeenteraden verplicht een
inkoopplan vast te stellen waarin de uitgangspunten voor de inkoop Wmo worden
vastgelegd. Volgens de gewijzigde Amvb is een inkoopplan niet meer vereist, maar
zijn de gemeenten verplicht de uitgangspunten in de verordening vast te stellen.
Vanuit de SDD is input geleverd aan de VNG over een aantal inhoudelijke zaken in
de gewijzigde Amvb.
4. Indiening met toelichting voorlopig voorstel arrangement IB4 "geclusterde
zelfstandige woonvormen met niet planbare, direct afroepbare, intensieve
ondersteuning"
Anoek benoemt kort de inhoud van het voorlopige voorstel. Het voorstel heeft
betrekking op geclusterd zelfstandig wonen.
De deelnemers aan de fysieke overlegtafel Begeleiding ontvangen per mail een
oproep voor deelname aan deze werkgroep. De SDD neemt contact op met de
woningcoöperatie om te vragen of zij willen deelnemen in de werkgroep.
5. Werkgroepen
- SLA / Doorontwikkeling resultaatgerichte financiering
Er wordt gewerkt aan de SLA in aparte werkgroepen voor Begeleiding en Beschermd
Wonen & Opvang. In de SLA wordt de basis gelegd voor de feitelijke
resultaatfinanciering. De materie blijkt complexer te zijn dan gehoopt, waardoor de
SLA naar verwachting niet eerder dan 1 oktober klaar zal zijn en per 1 januari 2017
in werking zal treden.
- Dagbesteding
In de werkgroep Dagbesteding is gesproken over een mogelijke inhoudelijke indeling
in arrangementen. We zijn wat specifieker ingegaan op de kostprijselementen. De
aanbieders is gevraagd naar de groepsgrootte en het aantal medewerkers per groep
te kijken om de begeleidingsintensiteit te kunnen bepalen. We hebben de
realisatiecijfers Dagbesteding 2015 geanalyseerd. De SDD wil tijdens de volgende
werksessie bij voorkeur al arrangementen weg kunnen zetten en een voorstel doen
hoe de bekostiging er uit komt te zien.

2

- Toekomstbestendige thuisondersteuning
Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep is gesproken over: "Wat betekent
het voorstel voor de cliënt, opdrachtgever, zorgaanbieder en personeel?
Ook is er gesproken over de doelgroep, de definitie en het doel van de
dienstverlening.
- 24/7 ondersteuning op afstand
In de werkgroep is gesproken over de kenmerken van de doelgroepen die voor
Ondersteuning Op Afstand in aanmerking zouden kunnen komen. Het eerste concept
van de werkgroep zal gaan dienen als leidraad voor een pilot. De resultaten van de
pilot zullen vervolgens worden geëvalueerd zodat de Businesscase verder aangevuld
kan worden en kan gaan dienen als te contracteren arrangement.
6. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning:
- De deelnemers aan de fysieke overleglegtafel ontvangen een nieuw overzicht
aangevuld met de indeling van de werkgroepen Beschermd Wonen & Opvang.
- De zorgaanbieders ontvangen ter kennisname de voorbeeldbrieven die aan de
cliënten wordt verstuurd i.v.m. het verlagen van de eigen bijdrage
dagbesteding en vervoer dagbesteding, individuele begeleiding.
- De deelnemers aan de fysieke overlegtafel Begeleiding ontvangen per mail
een oproep voor deelname aan de werkgroep IB4.
- De SDD neemt contact op met de woningcoöperatie om te vragen of zij willen
deelnemen in de werkgroep IB4.
7. Rondvraag
Opmerking:
Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat de
SDD onderzoeken wat de eventuele consequenties zijn voor HO.
Voor Theo van Bakel (De Merwelanden), Liesbeth van Schellingerhout ('s Heeren
Loo) en Fred Meijer (Leger des Heils) was dit de laatste keer dat zij aanwezig waren
bij de fysieke overlegtafel. Marian Dozy (Vivenz) kondigde aan dat zij binnenkort voor
het laatst is, de precieze datum is nog niet bekend. De SDD bedankt de deelnemers
hartelijk voor hun inbreng en de prettige samenwerking!
8. Afsluiting
Om 10.15 uur sluit Anoek de vergadering.
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