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Vaststellen uitgangspuntennotitie met betrekking tot de inkoop van
de Wmo-ondersteuning voor inwoners vanaf 2020 in OWO-verband.

De ASDO stemt in met de Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2020
versie 1.5 en heeft geconstateerd dat de in het vooroverleg van 13

februari jt. gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de versie 1.5 van

de Uitgangspuntennotitie. Het betreft o.a. aandacht voor het risico

van overbelasting van vrijwilligers en de facilitering en waardering

van vrijwilligers, de vermindering van indicatieprocedures, ruimte

voor verscheidenheid van aanbieders en het hanteren van de

cliënt/inwoner als uitganspunt. Tenslotte leidt de reeds opgedane,

positieve ervaring met het huidige inkoopbeleid tot voortzetting
van een werkwijze met veel aandacht voor contacten en

samenwerking.

In 2015 is de inkoop van de Wmo ondersteuning vastgelegd voor

een periode van 5 jaar. Per 2020 is sprake van een nieuwe inkoop

Wmo-ondersteuning. Ter voorbereiding daarop is een

uitgangspuntennotitie geschreven als basis voor verdere uitwerking

van de aanbesteding Wmo per 2020. De uitgangspunten notitie

maakt gebruik van diverse evaluaties uit voorgaande jaren, o.a.

beschreven in het evaluatierapport bestuurlijke aanbesteding Wmo

en Jeugd (Bureau Voor Noordelijke Gemeenten, Januari 2019).

De bestuurlijke uitgangspunten inkoop Wmo 2020 zijn van grote
invloed op de keuzevrijheid voor de inwoner/cliënt, de ruimte aan

verscheidenheid van aanbieders, de nabijheid van voorzieningen, de

draagkracht/draaglast van vrijwilligers, de effectiviteit en efficiency,
de ruimte voor vernieuwingen en uiteraard de bekostiging.

Op 13 februari jl. is in OWO-verband de uitgangspunten notitie

besproken met een afvaardiging van de adviesraden van de drie
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Opmerkingen ter zijde

gemeenten. De geplaatste opmerkingen/aanvullingen zijn op

correcte wijze verwerkt in de Uitgangspuntennotitie, versie 1.5.

De Adviesraad Sociaal Domein Ooststetlingwerf stemt in met de
Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2020 1.5.

Bij de verdere uitwerking van de Uitgangspuntennotitie vraagt de

ASDO aandacht voor een aantal zaken

l. Bij het stimuleren van PGB's wordt het College verzocht

scholing aan cliënten/mantelzorgers te verzorgen voor

aanvraag en verantwoording van PGB's.

2. Ook moet er de nodige aandacht zijn voor het voorkomen

van fraude met PGB's.

3. Voor cliënten moet er, naast het aanbod van algemeen

toegankelijke voorzieningen, ruimte blijven voor de

mogelijkheid van een maatwerkvoorziening.

In het vervolgtraject inkoop Wmo 2020 verzoeken wij u procesmatig
rekening te houden met een tijdsplanning waarbij er naar wordt

gestreefd dat de 3 Adviesraden Sociaal Domein in OWO-verband

indien mogelijk een gezamenlijk advies uit kunnen brengen.

• De wijze waarop de Adviesraad Sociaal Domein

Ooststellingwerf vanaf de start wordt betrokken bij het
ingewikkelde traject inkoop Wmo 2020 is een compliment
waard.

• Door de op 11 maart jl. door wethouder Verhagen

aangekondigde wijzigingen welke inmiddels zijn verwerkt in
de versie 1.5 van de Uitgangspuntennotitie, heeft de ASDO

besloten pas op 8 april het definitief advies uit te brengen
op deze toen nog niet voor ons beschikbare versie. Versie

1.5 blijkt nauwelijks te zijn gewijzigd ten opzichte van de
versie 1.4, waardoor ons concept-advies van Maart jl.

grotendeels overeenkomt met dit definitief advies.
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