Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop WMO 2015
5e plenaire sessie fysieke overlegtafel
Woensdag 3 september 2014
9.30 uur – 13.00 uur
Stadskantoor gemeente Dordrecht
Voorzitter: dhr. Tim Robbe (Extern adviseur Robbe & Partners)

1. Welkom en Mededelingen
Tim Robbe opent de vergadering en geeft Alex Buchinhoren het woord voor de
mededelingen.
Alex vertelt over de voortgang van het Transitie-traject. Er is een landelijk
probleem geconstateerd met betrekking tot de geleverde data. De Vektis
gegevens wijken in sterke mate af van de uitkomsten van de doorrekeningen in
de offertes begeleiding. De doorrekeningen van de offertes begeleiding geven
een negatiever beeld. Bovendien worden momenteel de offertes Beschermd
Wonen nog doorgerekend. Gisteren is een bestuurlijke bijeenkomst geweest,
waarbij alle portefeuillehouders zijn geïnformeerd over de stand van zaken. DE
SDD benadrukt , dat alles nog steeds gericht is op contractering voor 1 oktober
2014. De SDD heeft helaas meer tijd nodig om het definitieve
kortingspercentage richting de aanbieders vast te stellen en te communiceren.
Algemeen: Zonder duidelijke informatie van het Ministerie is het niet mogelijk een
effectieve en efficiënte Inkoopproces te doorlopen. Vanuit deze fysieke
overlegtafel willen we richting Den Haag het signaal afgeven dat de gegevens die
wij vanuit het Ministerie ontvangen onbetrouwbaar zijn of te laat komen. We
vragen het Ministerie haar verantwoordelijkheid te nemen. Tim Robbe zal de brief
in samenwerking met Anoek Huigen en Alex Buchinhoren binnen een week
opstellen en versturen.
2. Afhandeling Basisovereenkomst
• De contractering van deelnemers aan de fysieke tafel is gereed.
3. Vaststellen notulen 4e plenaire sessie
• Tekstueel is het verslag akkoord.
• Inhoudelijk: Wie informeert de huidige klanten over herindicatie? De
SDD of de zorgaanbieder? Marije Klink zal deze vraag op een later
moment beantwoorden.
4. Doornemen en vaststellen aanpassingen deelovereenkomst Begeleiding en
Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden
• Pagina 2, punt E: Vraag ASVZ: Nader te bepalen korting, voor welke
periode geldt deze overeenkomst en waarom wordt er gesproken over
korting en niet over taakstelling: De looptijd is nader te bepalen o.b.v.
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in overleg met de fysieke tafel. Term korting blijft gehandhaafd. Geen
andere partijen die bezwaar hebben.
Artikel 1.11 vooralsnog laten staan. Eventueel later nog aan te passen.
Pagina 5 punt 1.3 “die, afhankelijk van…..kunnen vervangen” kan
worden verwijderd.
Art 2.2 “Uitgezonderd hierop…..tussen de Dienstverlener en de
Inwoner” moet ook worden toegevoegd aan artikel 3.2 de rangorde in
documenten.
Pagina 6 artikel 5.2. tweede streepje verwijderen en in artikel 12
opnemen.
Pagina 10: De conceptverordening Wmo-maatwerkvoorzieningen ligt op
dit moment ter inzage bij de verschillende aangesloten
Drechtstedengemeenten. Tot 15 september a.s. kan schriftelijk en
conform de procedure daarvoor gereageerd worden. Hierover zal
vanmiddag een e-mail volgen.
Bijlage Communicatieplan: Voor vragen en/of onderlinge afstemming
over de communicatie-uitingen aan inwoners van de gemeenten kan
contact op worden genomen met de afdeling communicatie van het
programmateam Wmo Drechtsteden. De contactgegevens zullen
vanmiddag per e-mail door de SDD worden verstrekt aan de
aanbieders.

5. Social Return on Investment
Carla Martinot, account adviseur van Baanbrekend Drechtsteden (die invulling
geeft aan de uitvoering van het SRoI beleid) geeft een presentatie over de inzet
van SRoI in de Drechtsteden. Deze presentatie wordt toegestuurd. Er zijn wat
bezwaren/kanttekeningen vanuit de zorgaanbieders over de inzet van SRoI.
Afgesproken wordt dat deze bezwaren en/of knelpunten samen met eventuele
alternatieve voorstellen/oplossingen voor eind volgende week kenbaar gemaakt
worden aan de SDD. Op basis van de reacties inventariseren wij de
bespreekpunten en leggen deze voor aan onze bestuurder. De uitkomsten kunnen
de eerstvolgende plenaire sessie worden doorgesproken. De SDD stuurt alle
zorgaanbieders hier vanmiddag een e-mail over.
6. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
• De SDD zal alle actiepunten die vanuit de aanbieders worden verwacht
vanmiddag e-mailen;
• De volgende plenaire sessie zal plaatsvinden op dinsdag 30 september
a.s.
7. Afsluiting
Tim bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30
uur.

