Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
13de plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 8 oktober 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 stand van zaken m.b.t. de
contractering van Individuele Begeleiding 2016. Van de 24 deelnemers aan de
fysieke tafel is nagenoeg iedereen akkoord met het voorstel (21 stemmen voor, 2
tegen, 1 on hold). Alle deelnemers willen het contract aangaan. De nog relevante
inhoudelijke opmerkingen worden meegenomen in het navolgende
implementatietraject of verwerkt als 'punten en komma's'. Wat volgt is dat de SDD de
contractdocumenten definitief gaat opmaken en de formele contractering in gang zet.
Alle aanbieders die individuele begeleiding bieden i.h.k.v. Beschermd Wonen &
Opvang 2016 worden deze week gevraagd om een reactie en akkoord voor de
betreffende deelovereenkomst met Dordrecht.
Roeland spreekt namens de SDD zijn waardering uit voor de constructieve
samenwerking en input van alle deelnemers die tot dit mooie, innovatieve resultaat
hebben geleid. De SDD kijkt met vertrouwen uit naar een voortzetting van onze
dialoog en samenwerking in 2016.
Alex Buchinhoren geeft een korte update over de stand van zaken m.b.t. vervoer
2017. Uitgewerkt voorstel wordt volgende maand voorgelegd aan bestuur waarna
helderheid kan worden gegeven over het aanbestedingsmodel voor 2017.
Ruud van der Kind van Pameijer zal niet meer deelnemen aan de fysieke
overlegtafel. Zijn plaats wordt ingenomen door Peggy Hamelinck.
2. Vaststellen notulen plenaire sessie 16 september 2015
De notulen zijn met de volgende wijziging vastgesteld;
Is het mogelijk om binnen de productgroepen Dagbesteding (i.p.v. Begeleiding) en
Individuele Begeleiding te substitueren?
Mededelingen gearceerde afspraken
Substitutie van dagbesteding met individuele begeleiding:
Indien in ondersteuningsplan is opgenomen en akkoord is substitutie mogelijk. De
indicatie blijft dagbesteding. De inzet van individuele begeleiding op deze indicatie
kunt u declareren op de prestatie dagbesteding op basis van de volgende
rekenregel: 1 dagdeel staat gelijk aan 1 uur individuele begeleiding.
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Grondslag voor het CAK:
Het voorstel om de grondslag voor het CAK op 0 te stellen is dinsdag 6 oktober in het
bestuur behandeld. Het bestuur heeft geen besluit genomen i.v.m. onzekere
financiële effecten. Voor 2015 komen er geen aanvullende regelingen. Het bestuur
neemt pas een besluit op dit punt als de resultaten voor 2015 goed in beeld zijn.
3. Presentatie en bespreking implementatietraject nieuwe contracten 2016
Marije Klink presenteert het overzicht van productcategorieën en nieuwe
productcodes voor 2016. Voor Persoonlijke Verzorging, Individuele Begeleiding,
Beschermd Wonen, Kortdurend Verblijf en Begeleiding Zintuigelijk Gehandicapten
(ZG) gaan we de landelijke codes hanteren. De codes voor Opvang die deels
overgaan in IB, worden nog apart bekeken en afgestemd. Voor Dagbesteding en
Vervoer worden nog de oude codes gebruikt.
Alle lopende indicaties voor prestaties die transformeren worden per 31 december
2015 beëindigd. Per 1 januari 2016 worden alle lopende indicatie technisch omgezet
naar de nieuwe systematiek. Bij afloop van de indicatie wordt de inhoudelijke
herindicatie uitgevoerd. Over de technische omzetting wordt niet gecommuniceerd
met cliënten. De zorgaanbieders ontvangen een nieuwe toewijzing bij de omzetting.
Het bestand met productcategorieën en productcodes wordt gemaild naar alle
deelnemers met het verzoek hierop te reageren waarna het bestand zal worden
vastgesteld. Afstemming over de technische omzetting loopt in eerste instantie via de
ICT-contactpersonen van de aanbieders.
Declaratie vindt plaats op 4-wekelijkse basis. Afrekening vindt plaats op basis van
werkelijk geleverde aantal eenheden.
Op dit moment werkt Roeland met Tim Robbe aan een concept Service Level
Agreement (SLA). Idee is om dit concept met een afvaardiging van aanbieders in
twee à drie werksessies definitief te maken. Een update over het vervolgproces volgt
in de volgende plenaire sessie.
Piet van der Meijden geeft een presentatie over het implementatietraject voor Wmo
contracten 2016. De presentatie wordt naar alle deelnemers verstuurd en op de
website gepubliceerd.
De SDD ontwikkelt een format voor het ondersteuningsplan. De SDD ziet graag dat
de aanbieders het format gebruiken tenzij dit leidt tot een administratieve
lastenverzwaring. In het geval aanbieders besluiten het format niet over te nemen, is
het de bedoeling om in ieder geval de minimale eisen aan het plan op te nemen. Het
concept ondersteuningsplan wordt naar alle deelnemers verstuurd met het verzoek
eventuele reacties en of/of suggesties te mailen.
De meest gestelde vragen met betrekking tot de implementatie worden in een FAQ
op de website gepubliceerd en separaat per mail naar de zorgaanbieders verstuurd.
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Begripsbepalingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Calamiteit:
niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van
een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een
cliënt heeft geleid.
Geweld:
geweld bij de verstrekking van een voorziening houdt in: seksueel binnendringen van
het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld
jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de
cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie verblijft.
4. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning:
- De deelovereenkomst IB wordt zo spoedig mogelijk naar de aanbieders
verstuurd.
- De deelovereenkomst IB i.h.k.v. Beschermd Wonen en Opvang wordt deze
week naar de aanbieders verstuurd voor reactie en akkoord.
- Het voorstel vervoer 2017 is aangehouden en wordt de komende tijd verder
uitgewerkt. Zodra het voorstel definitief is wordt dit met de aanbieders
gedeeld.
- Aanbieders kunnen zich aanmelden om met de afdeling communicatie
gezamenlijk een aantal kernboodschappen te formuleren. Inez van Milt
(Yulius) meldt zich aan.
- Voorstel volgt voor een nieuwe datum van de plenaire sessie in december.
- Het bestand met productcategorieën en productcodes wordt gemaild naar alle
deelnemers met het verzoek hierop te reageren waarna het bestand zal
worden vastgesteld. Afstemming met ICT-contactpersonen van aanbieders om
de lopende indicaties technisch/administratief om te zetten per 1-1-2016 of per
4-1-2016.
- Aanbieders ontvangen per mail de gegeven presentatie over het
implementatietraject 2016. Deze presentatie wordt ook op de website
gepubliceerd.
- Aanbieders ontvangen per mail het concept ondersteuningsplan. Aanbieders
kunnen per mail reageren op het ondersteuningsplan via
contractmanagement@drechtsteden.nl.
- De SDD neemt in overweging of er een afstemmingsmoment plaatsvindt
tussen aanbieders en consulenten over de interpretatie van de ZRM in de
praktijk.
- De SDD neemt in overweging of er afstemming plaatsvindt met de aanbieders
over de inhoud van de beschikking i.r.t. het ondersteuningsplan en de
arrangementen.
- De FAQ rondom de implementatie wordt op de website gepubliceerd en
gemaild naar de aanbieders.
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5. Rondvraag
Vraag:
Mee te nemen in de implementatie de relatie tussen de financiering, afrekening en
het behalen van de doelen. Hoe gaat dat met resultaatfinanciering, niet alleen in het
proces?
Antwoord:
Roeland komt hierop terug zodra het voorstel van Zorg-Lokaal er is.
Vraag:
Wat worden de tarieven Begeleiding Groep voor 2016?
Antwoord:
Alle contracten worden verlengd voor 2016. De voorwaarden worden zo snel
mogelijk met de aanbieders gecommuniceerd.
Vraag:
Hoe staat het met de accountantscontrole/verantwoording 2015?
Antwoord:
Update 22/10
Het Zorg-Lokaal verzorgt voor de SDD de administratieve verwerking van de Wmo
zorg. In die hoedanigheid is zij ook verantwoordelijk voor het afgeven van een
Controleverklaring dienaangaande, ten behoeve van de SDD. De verantwoording
van de geleverde zorg maakt eveneens deel uit van de Controleverklaring. In dat
kader zal het Zorg-Lokaal een beroep op u als zorgaanbieder doen. Het Zorg-Lokaal
zal u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken na nu, informeren over
wat het, in verband daarmee, van u verlangt. Wij gaan ervan uit dat u hieraan uw
medewerking wilt verlenen.
6. Afsluiting
Om 10.50 uur sluit Melis Jan de vergadering.
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