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Roosendaal Raadsmededeling

3 me¡ '16 Nr.:Ddum
Van:

Aan:
net college van burgemeester en welnouders
0e raad van de gemeente Roosenclaâl

Kop¡e aan: Marcel Schoones, L¡esbeth Heymans, Helga Hermans, lnge Coli¡n
Onderwerp lnkoopstrategie Wmo l-lbH met lichte vo¡men van begeleiding.
:

Bijlage: lnkoopstrategie Wmo HbH met lichle vormen van begeleidingZQI-7-AOZA en reg¡ona¡e
mâetìÀerkvoorzienino heoplpirlinn 2t-r7-20"2

lnle¡d¡ng
ln de in 2015 vastgeslelde VeranderAgenda sociaal domein "Gebundelde Kracht'rrordt aangegeven
dat er op gebied van Wmo-Ðndersteuning een alname van het specialistisch veld en een versterking
van het voorliggend veld gerealiseerd wordt en dat deze afname gepaard gaat met een financiële
verschuiving van 'zwaar naar lichte vormen' Om deze veranderagenda te realiseren heeft de
gemeente Roosendaal een inkoopstrategie opgesteld die in de bijlage beschreven staat. Momenteel
wordt er regionaal onderhandeld over een nieuw contract maatwerkvocziening begeleiding voor de
duur van 5 iau {2OL7-2022) en lokaal over een nieuw contract HbH met lichte vormen van begeleiding
voor de duur van 3 jaar QAfi-?OlO}

Doel
Met deze raadmededeling wil ik u informeren over de voortgang van deze onderhandelingen. De
adviesraad sociaal domein ¡s betrokken brj de totstandkoming en is aanwezig btj de marktconsultat¡es.
Uiteraard ben ik bereid in een themabijeenkomst u nader te informeren over de inhoud.

lnformatie
Met de inkoopstrategie willen wil een toekomstbestend¡ge Wmo zorg en ondersteuning
realiseren, passend hinnen de doelen van de VeranderAgenda. clicht bijde burgers
en financieel houdbaar. De contracten nieuwe maatwerkvoorziening begeleiding en
HBH per l januari 201-7 ondersteunen de gemaakte beleidsvoornemens'

Deelresultaten voortkomend uit de inkoopstrâtegie:
HbH wordt een algemene voorziening nret lichte vormen van begeleiding in
samenwerking welzijn, informele zorg, etc. Het contract wordt lokaal afgesloten, brede
marktconsultatie en aanbesteden op wijk/deelgebied níveau wordt de inzet. AIs
bekostigíngsmethode popirlatiegebonden bekostiging als eerste optie. Langer lopend
contracl (3 jaar) zodat transformatie naar voorliggend veld en afname geihdiceerde
zorg lokaal kan worden gerealiseercl.
Door goeclkoper dichter hij de burger, als algemene voorziening te organiseren
betekent dit dat er een financiële verschr.¡iving gaat plaatsvinden van zware naar
lichte zorg. Deze beweging biedt de gemeente een sturingsmogelijkheid onr de
bezuinigingsagenda binnen het sociale domein voor de komende vijf jaar te
realiseren.

Vervolg {procedure}
Mornenteel hebben ambtenaren consultatiegesprekken mët geihteresseerde aanbieders. Dit resulteert
eind juni 2016 ¡n een aänbestedingsdocument. tn oktober vindt de gunning plaats.
Het college zegt u toe: U over de uitkomsten en de verdere implementatie te ¡nformeren.
Graag herhaal ik de uilnodiging u in een themahijeenkomst verder te informeren.

Afsluiting
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geihformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Narnens dezen,
De wethouder voor welãjn en z0rg

H.J. Polderman



volumes.


