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Datum:

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Van Poppel

Aan: e raad van de gemeente Roosen

Kopie aan: T. Schijven, A. Snoeck, A. van Meer, H. Hermans, M. Schoones

Onderwerp: lnkoop Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding

Bijlage:

Kennisnemen van
Kennisnemen van het nieuwe regionale contract met de zes samenwerkende gemeenten (D6) voor
de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding per l januari 2OL7 voor de duur van víjf jaar.

lnleiding
Het regionale contract met de zes samenwerkende gemeenten voor de Wmo-maatwerkvoorziening
begeleiding loopt af per L januari 2017. Om de transformatie van de Wmo vorm te geven waarbij we
het lokale beleíd willen versterken is aanpassing van de huidige overeenkomst gewenst. Het
bestuurlijk aanbestedingstraject heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst voor de Wmo-
maatwerkvoorziening begeleiding met ingang van 2O17 en voor de duur van vijf jaar.

I nformatie/ke rnboodscha p

Met het nieuwe contract wordt beoogd om tot een beter werkbaar model te komen en voortzetting
van de zorg te borgen. Daarvoor is gekozen voor een nieuwe categorie-indelíng waarbij het aantal
categorieën is teruggebracht van L8 naar 6. De categorieën zijn onderverdeeld in de zogenaamde
waakvlamfunctie, begeleíding indivídueel (regulier en plus), begeleiding/dagbesteding groep (regulier
en plus) en kortdurend verblijf/logeerfunctie. De invulling van deze categor¡eën is opgesteld in
samenspraak met de Wmo professionals van de toegang en een vertegenwoordiging van de
aanbieders.

Het nieuwe contract bíedt eveneens de mogelijkheid om vanuit lokaal beleid lichte begeleidíng en

dagbesteding op termijn naar het voorliggend veld te bewegen. Een voorbeeld van de lokale invulling
is het opplussen van de respijtzorg. Hierdoor wordt het in Roosendaal mogel'rjk om in acute situaties
(bij overbelasting van mantelzorgers) respijtzorg in te zetten zonder indicatie.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de door de raad aangenomen motie 'Respijtzorg voor
Mantelzorgers'.

Door de duur van het nieuwe contract op vijf jaar te stellen, wordt er een zekere stabiliteit en rust
gecreëerd die ruimte biedt om de maatwerkvoorziening verder te ontwikkelen. Voorgaande
contracten waren voor een jaar met verlenging van een jaar.

Deze overeenkomst bíedt de aanbieders een grote mate van vrijheid bij de uitvoering van de

opdracht. De gemeente bepaalt het wat, de aanbieder bepaalt het hoe.

Consequenties
Niet van toepassing.

Communicatie
Op drie november aanstaande treden de wethouders, van de zes samenwerkende gemeenten, na

ondertekening, van het Wmo maatwerkvoorziening contract, gezamenlijk naar buiten.
Lokaal wordt de Advíesraad Sociaal Domein schriftelijk geïnformeerd met een afschrift van deze

raadsmededeling. Eveneens worden de inwoners geïnformeerd.



Vervolg(procedure)
De werkgroep 'contract 2Ot7', van de zes samenwerkende gemeenten, is verantwoordelijk voor het
opstellen van een implementatietraject. De uítvoeringswerkgroep, bemenst met professionals van de
toegang in de zes samenwerkende gemeenten, zal voor deze werkgroep als klankbord dienen.
Eveneens wordt er in samenspraak met de aanbieders een werkafsprakenboek opgesteld, waarin de
processen, wijze van monitoring en indicatiestellíng worden beschreven.

Bijlagen
Niet van toepassing.

Afsluiting en ondertekening
W'tj vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

R.E.C. Kleijnen N r

lr.


