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Geachte leden van de Wmo-raad,

Op 9 juni jl. hebben wij van u een advies ontvangen op het voorstel om de subsidieverordening 
algemene voorzieningen voor specifieke doelgroepen Bloemendaal (hierna: subsidieverordening) te 
wijzigen. Wij danken u hartelijk voor uw snelle reactie en de ontvangen zienswijze.

Hieronder gaan wij in op de door u gegeven aandachtspunten en vragen.

Allereerst merkt u terecht op dat in de uitgangspuntennotitie over de verwerving van de 
maatwerkvoorzieningen begeleiding individueel en dagbesteding is aangegeven dat de algemene 
voorzieningen van de verwerving zijn uitgesloten. Het antwoord op de vraag wat de overwegingen 
zijn geweest om de verwervingsstrategie ook van toepassing te laten zijn op individuele begeleiding 
als algemene voorziening is reeds gegeven in onze brief van 20 mei 2022 (2022001513).

“Het subsidiëren van individuele begeleiding als algemene voorziening is, in tegenstelling tot 
dagbesteding, niet de meest geschikte vorm van financieren gebleken. De kosten bestaan 
grotendeels uit de benodigde personele inzet, het betreft namelijk één-op-één begeleiding. Deze 
personele inzet is sterk afhankelijk van het aantal cliënten en de complexiteit van de 
ondersteuningsvraag. Het is voor de zorgaanbieder op voorhand lastig te prognosticeren wat de 
kosten op jaarbasis zullen zijn. Daarnaast kan het Wmo-loket (de toegang) geen specifiek product 
toekennen op basis van de complexiteit van de ondersteuningsvraag (licht, middelzwaar, zwaar), 
zoals we dat wel kennen binnen de ingekochte maatwerkvoorziening. Ook is er geen uniformiteit in 
het tarief. Zorgaanbieders hanteren hun eigen uurtarief/kostprijs. Om deze reden wordt voorgesteld 
om deze voorziening enkel nog beschikbaar te stellen als maatwerkvoorziening en de 
subsidieverordening hierop aan te passen. Voor dagbesteding wijzigt er niks".
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De kwaliteit van de zorg is geborgd middels het Programma van Eisen (PvE), onderdeel van het 
aanbestedingsdocument. We benadrukken graag nogmaals dat er geen aanbod en/of aanbieders 
wegvallen met het vaststellen van de aangepaste subsidieverordening. Zorgaanbieders die op dit 
moment individuele begeleiding leveren als algemene voorziening kunnen hun diensten op dezelfde 
wijze blijven aanbieden aan huidige en toekomstige cliënten, daarmee is ook de continuïteit van zorg 
geborgd.
Voor kleine lokale aanbieders waar de gemeente op dit moment nog geen samenwerking mee heeft 
en die zich niet hebben ingeschreven op de aanbesteding voor een overeenkomst per 1 januari 
2023, zijn er drie mogelijkheden om ondersteuning te leveren:

1. ze schrijven zich tussentijds in op de Open House inkoop (het eerst volgende 
inschrijfmoment is september 2023 voor een overeenkomst per 1 januari 2024);

2. ze leveren de dienst individuele begeleiding in onderaanneming bij een gecontracteerde 
aanbieder;

3. ze leveren de dienst in PGB.

Tot slot geeft u aan dat het voorstel voor het wijzigen van de subsidieverordening een risico vormt 
voor het aanbod, de keuzemogelijkheid en kwaliteit van de dienst individuele begeleiding. Uw 
conclusie is onjuist. De wijzigingen die gepaard gaan met het aanpassen van de subsidieverordening 
hebben enkel betrekking op de financieringsvorm: van subsidie naar inkoop. We hebben alle 
betrokken zorgaanbieders (RIBW K/AM, Zorgbalans en Kennemerhart) hierover gesproken en zij 
hebben geen bezwaren geúit tegen het uniformeren (terug kantelen) van deze dienst.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaaf
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