Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
3e plenaire sessie fysieke overlegtafel
Woensdag 4 juni 2014
09.30 – 13.00 uur
Stadskantoor gemeente Dordrecht
Voorzitter: Anoek Huigen (projectleider inkoop SDD)

1. Opening en vaststellen notulen 2e plenaire sessie
In verband met afwezigheid van Tim Robbe door ziekte opent Anoek Huigen
de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze 3e plenaire sessie.
Naar aanleiding van de notulen van 6 mei 2014
• Ingangsdatum van de basisovereenkomst wordt 29 juli 2014.
• Na bovengenoemde aanpassing worden de notulen vastgesteld.
2. Doornemen aanpassingen en vaststellen Basisovereenkomst Wmo 2015
Artikel 5.5
Roeland Westra zet morgen per mail de vraag uit naar de deelnemers om aan
te geven met welke kwaliteitssysteem zij momenteel werken en of er nog
goede suggesties vanuit de aanbieders zijn over dit onderwerp.
Artikel 12.6
Hierin moet een gradatie komen en artikel wordt aangepast.
Artikel 14
De kosten Mediation naar rato dragen wijzigen in: de kosten door betrokken
partijen voor de helft te dragen.
Bijlage 1
Overzicht dienstverleners is nog niet compleet. Anoek Huigen zal belronde
doen, zodat lijst definitief kan worden gemaakt.
Bijlage 4
Nog steeds te klein lettertype en zal worden vergroot in het uiteindelijke
contract.
Bijlage 5
Consultatieversie beleidsplan Wmo wordt zodra definitief vervangen.
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3. Terugkoppeling aanmeldingen en ideeën procesvoorstel businesscase
Deelovereenkomst Begeleiding + vervolg uitwerking
Anoek geeft het woord aan Rob Nas die de businesscase gaat vormgeven. Hij
geeft een korte presentatie (bijgevoegd).
Methodiek Prince 2 is van tafel.
Totaal zijn er elf ideeën ingebracht. Aan zorgaanbieders wordt gevraagd
welke 2 we willen oppakken. Uiteindelijk wordt overeengekomen, dat 1
businesscase wordt uitgewerkt, te weten dagbesteding groep ingediend door
Yulius. Daarmee is dus al een keuze gemaakt en zal de voorgestelde aanpak
van Rob Nas overeenkomstig aangepast worden.
Belangrijk is dat er voldoende draagvlak en betrokkenheid van iedereen is.
Voor de werksessies met de reeds aangemelde partijen (11) worden
vanmiddag data ingeschoten.
Het resultaat van de werksessies moet zijn dat er een gedragen format is om
businesscases in te dienen en wordt als voorbeeld 1 businesscase concreet
uitgewerkt en ter tafel gebracht. Op basis daarvan kan de fysieke tafel een
besluit nemen om al dan niet verder te gaan met de businesscase (of een deel
daarvan). In de volgende plenaire sessie wordt een terugkoppeling gegeven
over de voortgang.

PAUZE
4. Bespreken algemeen deel Deelovereenkomst Begeleiding
Met betrekking tot Overwegingen:
• E. ten minste 25% vervangen door: “nader te bepalen korting”.
• De vraag wordt gesteld wat de SDD gaat doen om bij te dragen aan de
taakstelling in het kader van transparantie. Anoek neemt deze vraag mee
richting Alex Buchinhoren. Een en ander zal plenair worden teruggekoppeld.
• Verzocht wordt toe te voegen dat we een lastig traject ingaan en dat we een
gezamenlijke inspanningsverplichting hebben om tot een goed resultaat te
brengen.
De Overwegingen zijn na enkele aanpassingen vastgesteld.

Artikel 1 Begrippen
3.
Overeenkomst 2015 toevoegen.
7.
a en b. In bijlage afspreken wat hiertoe behoort.
Continuïteit begeleiding toevoegen.
8.
Tijdbeschrijving komt in beschikking tot uitwerking.
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Artikel 2 en 3 Voorwerp van de overeenkomst en Algemene voorwaarden
De Inkoopvoorwaarden van de SDD zijn van toepassing op deze overeenkomst.
De leveringsvoorwaarden van zorgaanbieders richting cliënt worden hier dus niet
mee bedoeld en hebben werking tussen zorgaanbieders en cliënt.
Artikel 4 Duur van de overeenkomst
Intentie is om de looptijd van de overeenkomst meerjarig te maken. Afstemming
hierover volgt op een later moment, dus looptijd nog even open laten.
Artikel 5 Opzegging van de overeenkomst
5.1 Ten minste 6 maanden te schrappen of bij 5.2 ten minste 6 maanden op
te nemen. Overeenkomsten (basisovereenkomst en deelovereenkomst)
worden naast elkaar gelegd en Anoek Huigen zal alternatief c.q. voorstel
meegeven. Mogelijk komt er een verwijzing naar een bijlage.
Artikel 9 Monitoring
• Er moet een verwijzing bijkomen waarin staat aangegeven dat aangesloten
wordt op de bestaande kwaliteitssystemen.
• Werkten vervangen door werken.
Artikel 11 Garantie
De hoogste zorgvuldigheidsmaatstaven vervangen door: “gebruikelijke
zorgvuldigheidsmaatstaven”. Terugkoppeling door Anoek Huigen hierover.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
Zorgverleners zien graag beperkte aansprakelijkheid. Roeland Westra geeft aan
dat in de nieuwe AIV hiermee al rekening is gehouden. Terugkoppeling door
Anoek Huigen hierover. Mogelijke verwijzing naar betreffende artikel in de AIV.
Artikel 13 Overmacht
Tekst uit Burgerlijk Wetboek wordt hieronder vermeld.
5. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
Basisovereenkomst wordt in definitieve vorm opgeleverd door de SDD.
Aanpassingen als besproken worden verwerkt in de deelovereenkomst.
Werksessie businesscase format en uitwerking 1 voorbeeld worden
ingepland.
6. Sluiting.
Om 12.30 uur sluit Anoek Huigen de vergadering.
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