Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
12de plenaire sessie fysieke overlegtafel
Woensdag 16 september 2015
9.30-11.30 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Melis Jan van Heerikhuize

1. Opening en mededelingen
Melis Jan heet aanwezigen welkom.
Roeland Westra geeft een korte update over de voortgang van de probleemaanpak
lCT/ administratie. De bestandsvergelijking is nagenoeg rond voor alle aangeleverde
bestanden. Naar alle aanbieders, die nog geen bestand hebben aangeleverd, is een
rappel verstuurd. De SDD stuurt deze week een communicatiebericht over de wijze
waarop we het declaratie,- en afrekenproces zo spoedig mogelijk gaan inregelen.
V.w.b. de CAK aanlevering onderzoekt de SDD op dit moment met CAK en ZorgLokaal de omvang van eventuele missende productie. Uit een eerste globale analyse
zijn namelijk aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de realisatiecijfers en de
cijfers van het CAK. Update 1 oktober 2015: De omvang van de missende productie
blijkt minder groot dan aanvankelijk gedacht. Ten opzichte van onze realisatiecijfers
missen we echter nog steeds zo'n 20% tot 40% productie voor resp. Individuele
Begeleiding en Dagbesteding. De SDD informeert alle aanbieders zo snel mogelijk
over de gerichte vervolgstappen om de vermeende achterstand in te lopen.
2. Vaststellen notulen plenaire sessie 28 juli 2015
De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
De openstaande implementatie-vraagstukken worden aan de fysieke overlegtafel van
8 oktober behandeld.
3. Update en vervolgproces transformatie Dagbesteding
Roeland geeft een presentatie over de update en het vervolgproces transformatie
Dagbesteding.
De deelnemers aan de fysieke tafel zijn akkoord om de transformatie Dagbesteding
uit te stellen tot 1-1-2017. Ook hebben zij geen bezwaar om de markt open te stellen
voor het toetreden van nieuwe aanbieders mits er ruimte is voor groei en
transformatie binnen de gestelde budgetafspraken.
Vraag:
Is het mogelijk om binnen de productgroepen Begeleiding en Individuele Begeleiding
te substitueren?
Antwoord:
Voor zover het hier gaat om de indicatie dagbesteding, inhoudelijk in te vullen met
begeleiding (bv inzet van een jobcoach of dagbestedingscoach), dan is dit mogelijk.
Andersom (indicatie individuele begeleiding inzetten als dagbesteding kan niet). 1
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dagdeel staat dan gelijk aan 1 uur. Er gelden wel enkele voorwaarden, namelijk:
klant en aanbieder overleggen dit, klant moet instemmen hiermee,
ondersteuningsplan dient deze specifieke invulling te vermelden en klant dient plan
te tekenen. Tevens moet het doel waarom de dagbesteding is geïndiceerd nog altijd
bereikt worden met de andere invulling. Als dit laatste niet het geval is, is substitutie
ook niet mogelijk. De SDD komt op de administratieve verwerking hiervan nog terug.
4. Presentatie definitief inkoopvoorstel Individuele Begeleiding 2016
Roeland geeft een presentatie over het definitief inkoopvoorstel Individuele
Begeleiding 2016.
5. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning:
- de SDD stuurt in de week van 21 september een communicatiebericht over de
wijze waarop we het declaratie- en afrekenproces zo spoedig mogelijk gaan
inregelen;
- de SDD stemt af met CAK over effecten arrangementsprijzen i.r.t. aanlevering
CAK;
- de openstaande implementatie-vraagstukken worden aan de fysieke
overlegtafel van 8 oktober behandeld;
- de deelnemers aan de fysieke tafel zijn akkoord om de transformatie
Dagbesteding uit te stellen tot 1-1-2017. Ook hebben zij geen bezwaar om de
markt open te stellen voor het toetreden van nieuwe aanbieders mits er ruimte
is voor groei en transformatie binnen de gestelde budgetafspraken;
- contractafspraken dagbesteding 2016 worden door de SDD meegenomen in
herschikkingsvoorstel op basis van afspraak 2015;
- de SDD komt m.b.t. het administratieve gedeelte terug op de substitutie van
dagbesteding met individuele begeleiding;
- de SDD heeft het definitieve voorstel Individuele Begeleiding 2016
gepresenteerd met aanpassingen t.o.v. het voorstel van 28 juli die
voortvloeien uit de verzamelde reacties van de aanbieders. De presentatie
wordt vandaag naar de deelnemers aan de fysiek tafel verstuurd en de
formele contractering wordt in gang gezet. Alle binnengekomen reacties
worden nog 1-op-1 doorgesproken met de aanbieders;
- er ligt een bestuurlijk voorstel om de grondslag voor het CAK op 0 te stellen
omdat de korting van 30% op de eigen bijdrage is komen te vervallen en
mensen hierdoor hun ondersteuning staken wat als onwenselijk wordt gezien
door de SDD. De verwachting is dat het besluit hierop 8 oktober aan de
fysieke tafel kan worden medegedeeld;
- de technische omzetting per 1-1-2016. Hierover wordt niet gecommuniceerd
met de cliënten.
Rondvraag:
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
5. Afsluiting
Om 11.30 uur sluit Melis Jan de vergadering.
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