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Kader en leerpunten
Kader:
Wmo 2015
Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016) en verwerking in Aanbestedingswet
Wmo beleidsplan Drechtsteden 2015-2018
Financieel kader SDD 2017
Reeds geïmplementeerde inhoudelijke en systeemveranderingen in overeenkomsten 2016
De bestuurlijke aanbestedingsronde in 2015 heeft ons een aantal leerpunten gebracht:
De dialoog met aanbieders over transformatie wordt als zeer waardevol beschouwd vanuit zowel
gemeente als aanbieders; we gaan dus door met de methodiek, maar wel in aangepaste vorm;
Het beslag op capaciteit bij zowel aanbieders als SDD is groot; fysieke tafels en werkgroepen anders
vormgeven;
De betrokkenheid van cliëntenvertegenwoordigers is belangrijk, maar kwam in de voorgaande ronde
te weinig uit de verf; met name betrekken in werkgroepen daar waar relevant;
De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers in de bestuurlijke aanbesteding
waren onvoldoende helder; aandacht aan de fysieke overlegtafel voor rollen en besluitvorming als
overeengekomen in de basisovereenkomst;
Nieuw:
Mogelijk verandering rol gemeenteraad; AmvB Van Rijn 2016? “Toekomstbestendige zorgvisie”
Vanuit dit kader en deze leerpunten moet begin 2016 weer een nieuwe aanbestedingsronde starten voor
de inkoop van begeleiding voor 2017.

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.

Totstandkomen deelovereenkomst

Onderwerpen Inkoop begeleiding 2017 (1)
1

Service Level Agreement begeleiding (en BW&O) (februari 2016)

2

Individuele begeleiding: evaluatie 3de kwartaal 2016
1. nieuwe systeem
2. opslag
3. categorie 2
4. tarieven

3

Projecten Innovatieagenda:
Crabbehoffelijk
Wielborg/Spectrum
Combi HO/BG

Onderwerpen Inkoop begeleiding 2017 (2)
4

Kortdurend verblijf: wel in natura inkopen 2017 (start juni 2016).
Obv input uitvoering SDD

5

Dagbesteding transformeren, resultaat moet centraal staan, zowel
inhoudelijk als systeem:
1.
2.

3.
4.
5.

Uniformeren tarieven;
Administratieve vereenvoudiging;
Flexibiliteit (op-afschalen zorg);
Streven is volledige ontschotting tussen 3 sectoren;
Pilots?

Start project dagbesteding maart 2016.
6

Vereenvoudigen “format uitgewerkt voorstel” door SDD voor te
leggen aan fysieke tafel.

Gelieerde projecten
-

Project Participatieplek Plus loopt vanuit beleid SDD. Mogelijk consequentie voor
Wmo dagbesteding

-

Vervoer per 2017: niet meer via contract begeleiding; niet in de scope van deze
aanbesteding

-

Inkoop Beschermd wonen en opvang (DS en AV regio)

-

Alliantie GGZ (VGZ, Drechtsteden, Drechtzorg), leertuin GGZ

NB:
Deze lijst is niet statisch maar dynamisch

Werkgroepen start
Per maart:
SLA
Dagbesteding
Crabbehoffelijk
Wielborgh/Spectrum
Combi HO/BG
Per juni:
Kortdurend verblijf
Individuele begeleiding

Werkgroepen samenstelling
Zorgaanbieders:
Altijd een inhoudsdeskundige in combinatie met financial
Vertegenwoordiging uit elke sector
Maximaal 6 deelnemers
Hoe selecteren?
SDD:
Werkgroepvoorzitter (trekker project)
Inhoudelijk deskundige
Beleid
Overig:
Clientvertegenwoordiging als relevant (wie? Vraag Zorgaanbieders)
Voor onderwerp benodigde specifieke expertise

