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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft de gemeente de taak om

voorzieningen te treffen waarmee de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen

(zelfredzaam zijn) en deel kan nemen aan de maatschappij (participeren). Huishoudelijke

ondersteuning, begeleiding individueel en/of dagbesteding kunnen daarvoor mogelijke oplossingen

zijn.

De overeenkomsten met zorgaanbieders voor de Wmo-diensten (1) huishoudelijke ondersteuning en

(2) individuele begeleiding en dagbesteding lopen op 31 december 2022 (van rechtswege) af. Er

moet opnieuw aanbesteed worden om te zorgen dat deze diensten ook na 31 december 2022

aangeboden kunnen worden aan onze inwoners. Het college heeft de concept inkoopstrategieën op

7 december jl. vastgesteld. Met deze brief informeren wij u over de belangrijkste uitgangspunten voor

de veruverving van huishoudelijke ondersteuning (2021003502) en de uitgangspunten voor de

venverving van begeleiding individ ueel en dagbested ing (202 1 00351 0).

Uitgangspunt voor beide inkooptrajecten
Het uitgangspunt is dat eenieder mee kan doen naar vermogen en regie kan houden over zijn of

haar eigen leven. We zetten in op de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en de sociale

omgeving van de inwoner. Wanneer nodig bieden we hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als

nodig.

De inkooptrajecten moeten leiden tot nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2023,waarbiiwe
voldoende en kwalitatief goed aanbod realiseren voor onze inwoners (keuzevrijheid) en aansluiten bij

de wens om maximale continulleit van zorg te bieden.

H uishoudelijke ondersteu ni ng
Aandachtspunten voor de venserving liggen bij de productindeling en het realiseren van (meer)

mogelijkheden voor maatwerk bij complexe ondersteuningsvragen.
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Gewenste productindeling en financiering per 2023
De gemeente kent op dit moment vijf producten binnen de huishoudelijke ondersteuning die allen
resultaatgericht gefinancierd worden (een vast tarief per week). Voorgesteld wordt om de lichtere
ondersteuningsvragen vergelijkbaar in te richten. De ondersteuning (HOf ) wordt verdeeld in drie
pakketten (A, B en C), waarbij het onderscheid ligt op complexiteit van de ondersteuning en de reeds
aanwezige eigen mogelijkheden van de cliënt en/of diens netwerk. De pakketten kennen een vast
periodetarief en een vast aantal normuren, waarbij wordt uitgegaan van de 'gemiddelde
cliëntsituatie'.

Aanvullend worden er twee producten (HO2 en HO3) ingericht voor grotere en complexe
ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van regieverlies, verzwarende
omstandigheden of GGZ-problematiek. Deze producten worden inspanningsgericht bekostigd (p.q),
waarbij de'q' (hoeveelheid ondersteuning) afhankelijk is van de situatie van de cliënt. Hiermee
sluiten we aan op de wens om meer maatwerk te kunnen bieden.

Begeleiding individueel en dagbesteding (met vervoer)
Aandachtspunten voor de verwerving liggen bij de diversiteit in het gecontracteerde aanbod voor
bepaalde doelgroepen. De venryerving moet resulteren in voldoende, gevarieerd en kwalitatief
toereikend aanbod voor huidige en toekomstige inwoners.

Gewenste productindeling en financiering per 2023
Gemeenten en zorgaanbieders zijn tevreden over de huidige productindeling voor begeleiding
individueel, dagbesteding en bijbehorend vervoer. Voorgesteld wordt de huidige productindeling (drie
producttreden: licht, middelzwaar, zwaar) aan te houden met waar nodig een aanscherping van de
definities.

Ook de financieringsvorm blijft ongewijzigd. Er is gekozen voor een inspanningsgerichte bekostiging
(p*q). Zorgaanbieders worden betaald voor het type product en de hoeveelheid ondersteuning die
daadwerkelijk wordt geleverd. Een p*q financiering biedt de ruimte om de juiste inzeVmaatwerk per
casus te leveren. Licht waar het kan, zwaar waar het moet mét oog voor inzet van algemene
voorzieningen indien dat de juiste oplossing biedt.

Open einde regeling en budgetplafond
Er is binnen de Wmo sprake van een open einde regeling. Er zal voor beide maatwerkvoorzieningen
geen budgetplafond ingericht worden, omdat het doel is om passende en kwalitatief goede zorg te
bieden aan inwoners die dat nodig hebben. De praktijk toont aan dat het invoeren van
budgetplafonds gepaard gaat met negatieve effecten, waaronder: wachtlijsten, keuze beperkingen
voor de inwoner en minder concurrentie op kwaliteit bij zorgaanbieders. De gemeente houdt, door
zelf de indicaties af te geven, grip op de omvang van de indicaties en grip op de uitgaven.

Visie van raadsleden en het vervolg
Het college hoort in deze fase van het proces graag de visie van raadsleden op de uitgangspunten
en wil de raad in de gelegenheid stellen om eventuele aandachtspunten over te brengen. Wij vragen
u dan ook dit onderuverp te agenderen voor de commissie Samenleving op 19 januari aanstaande en
daar uw aandachtspunten over te brengen aan het college. Het verslag van de
commissievergadering wordt aangemerkt als zienswijze. De input zullen wij venverken in de
definitieve inkoopstrategieën.

De Wmo-raad heeft reeds een zienswijze gegeven op de uitgangspunten. ln de bijlagen treft u het
advies van de Wmo-raad (2021003317) en de reactie van het college op dit advies (2021003351).
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Tot slot willen wij u mededelen dat beide inkoopstrategieën in verband met belangen zoals genoemd

in artikel l0 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur niet geschikt zijn voor

openbaarheid en om deze reden niet op gebruikelijke wijze met u gedeeld kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester




