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Betreft: advies notities Inkoop Wmo, MO en Jeugd

Geacht College,
Van uw college ontvingen wij het verzoek een advies uit te brengen over de notities inkoop Wmo,
MO en Jeugd. De Wmo-adviesraad geeft graag gehoor aan dit verzoek na de drie notities bestudeerd
te hebben.
Op belangrijke punten hebben de drie nota’s dezelfde uitgangspunten en insteek. Het zijn met name
technische stukken en betreffen de inkoopprocedures voor de maatwerkvoorzieningen in het kader
van de Wmo en de MO en voor individuele voorzieningen in ket kader van de Jeugdwet.
In elk van de drie inkoopmodellen is sprake van bestuurlijke aanbesteding middels
raamovereenkomsten met bouwstenen. Per bouwsteen is daarbij sprake van een regionaal vast te
stellen basistarief en een marge daar bovenop. Het staat individuele zorgaanbieders, zowel bedrijven
als kleine zelfstandigen vrij deze raamovereenkomsten te tekenen. Zij krijgen daarmee recht op
vergoeding voor geleverde diensten. Deze benadering is in zoverre een open-einde financiering dat
de zorgaanbieders op geen enkele wijze zekerheid krijgen over de hoeveelheid werk, die zij in enig
jaar zullen mogen verrichten, terwijl het voor de gemeente lastig zal zijn om het beschikbare budget
op een goede manier over het jaar en de gemelde zorgvragen te verdelen. Naar de mening van de
Wmo-adviesraad wordt bovendien te weinig duidelijk gemaakt hoe de verhoudingen dienen te zijn
tussen hoofd- en onderaannemers, met name waar het de kwaliteit van de dienstverlening betreft.
Naast deze punten van onzekerheid stelt de Wmo-adviesraad vast dat de nota’s technisch goed zijn
opgebouwd.
De grote zwakte van de notities is gelegen in het ontbreken van duidelijkheid over de samenhang
tussen het hoe in de nota’s en het wat: datgene dat t.z.t. ingekocht zal gaan worden. Evenmin is er
duidelijkheid hoe het toekomstige ingangsloket gefinancierd zal worden. In deze notities is nog geen
enkele duidelijkheid over ondermeer de positie en de rol van het sociale wijkteam.
In het kader van de Jeugdwet doet zich nog een extra probleem voor. De Jeugdwet kent meerdere
ingangskanalen, waaronder de huisartsen. Zij moeten aan de gemeente rapporteren dat zij een
individuele cliënt behandeld willen zien. De onduidelijkheid in deze is wie het zorgplan opstelt en wie
dat zal financieren. Bovendien dreigt een conflict met de Privacy wetgeving en het medisch
beroepsgeheim.
In de notities wordt weliswaar verwezen naar de belangen van de individuele cliënt en diens recht op
vrije keuze van zorgaanbieder, echter nergens wordt duidelijk dat dit in de praktijk ook inderdaad

gerealiseerd zal (kunnen) worden. De monitoring hiervan zal in de vervolgfase van de transities van
eminent belang zijn.
Concluderend komt de Wmo-adviesraad tot de slotsom dat de voorliggende notities goed
doordachte technische stukken zijn, waarop inhoudelijk weinig valt aan te merken.
Gelijktijdig spreekt de Wmo-adviesraad echter ook haar zorg uit dat mede onder druk van de
tijdsfactor begonnen is met het hoe van de inkoop en niet met het wat.
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