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Reactie college op het advies van de Wmo-raad inzake de

uitgangspuntennotities verwerving Wmo per 2023

Verzonden
Bijlage(n)

Geachte leden van de Wmo-raad,

Op 11 november jl. hebben wij van u formeel advies ontvangen op de uitgangspunten voor de

verwerving van de Wmo-diensten (1) begeleiding individueel en dagbesteding en (2) huishoudelijke

ondersteuning per 2023.Wij danken u hartelijk voor uw aanbevelingen op de uitgangspunten.

Hieronder gaan wij in op uw adviezen

1. Uw aanbeveling om aangaande de ven¡verving huishoudeliike ondersteuning rekening te

houden met kwetsbare inwoners en hierbij bijpassende ondersteuning de bieden.

Voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning zal de toegang (Wmoloket) altijd

een brede uitvraag doen over de verschillende levensgebieden, om de ervaren beperkingen van

de inwoner met betrekking tot zelfredzaamheid en/of participatie in kaart te brengen. De

gewenste productindeling voor huishoudelijke ondersteuning is gemaakt op basis van

complexiteit van de ondersteuningsvraag en houdt rekening met de eventuele eigen

mogelijkheden van de inwoner. Het betreft maatwerk, waarbijaltijd gekeken wordt naar de

persoonlijke situatie. Wij zijn dan ook van mening dat uw aandachtpunt voldoende geborgd is in

de verwervingsstrategie. Kunt u dit standpunt onderschrijven? lndien dit anders is, kunt u dan

nog meer specifiek laten weten waar u aan denkt?

2. Uw aanbeveling om aangaande de ven¡verving begeleiding individueel en dagbesteding

meer aan te sluiten bij de kleinschalige lokale initiatieven.
Wij zijn het met u eens dat het wenselijk is dat de ondersteuning zo dichtbij als mogelijk

georganiseerd wordt. Daarom hebben wij naast de maatwerkvoorziening begeleiding individueel

en dagbesteding een algemene voorziening voor specifieke doelgroepen ingericht, waarvoor de

gemeente subsidieafspraken heeft gemaakt met (kleinere) partijen die lokaal actief zijn, zoals

Juttersgeluk en de Ark Gemeenschap. Deze partijen voorzien ook in de behoefte aan meer
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buitenactiviteiten. Daarnaast voeren wij gesprekken met andere aanbieders en bekijken welke
mogelijkheden er zijn om dit (buiten) aanbod uit te breiden.

Tot slot nogmaals dank voor het overbrengen van uw aandachtspunten. Wij zullen u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen en uitkomst van de aanbestedingstrajecten.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

, burgemeester

secretaris


