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Voorstel:
De volgende criteria voor inkoop Wmo begeleiding vast te stellen: 

1. De cliënt is degene die bepaalt welke (gecontracteerde) zorgaanbieder de zorg mag leveren.
2. Iedere aanbieder die aan bepaalde minimale voorwaarden voldoet mag de gevraagde 

ondersteuning leveren.
3. We sturen op resultaat.
4. Er worden vaste trajectprijzen vastgesteld. 
5. De aanbieder moet aantonen dat hij voldoet aan algemeen geldende kwaliteitseisen. 



Inleiding: 
Vanaf januari 2016 is het de bedoeling dat we nieuwe contracten voor de begeleiding in laten gaan. 
De huidige lopen op die datum af. In het raadsdocument is opgenomen dat in alle gevallen bij 
aanbesteding van (onderdelen van) de transities door de raad moet worden vastgesteld wat de 
normen en criteria zijn voor wat betreft prijs en kwaliteit.  

Argumenten:
De criteria sluiten aan bij het vastgestelde beleid in de notitie Meedoen en verbinden
De voorgestelde criteria sluiten aan bij de visie zoals die is opgesteld in de notitie Meedoen en 
verbinden; nieuwe taken in het sociaal domein. De uitgangspunten vragen om een andere manier van 
werken en financieren dan gebruikelijk was in de AWBZ. Daarom is het inkoopproces zo ingericht dat 
gestuurd wordt op resultaten en kwaliteit en niet meer op afrekening op basis van geleverde uren. 

Kanttekeningen
Er is nog geen beproefde methode
Overal in het land wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inkoop. Dat varieert van doorgaan 
op de lijn van de AWBZ tot populatiegebonden bekostiging.  Omdat alles in ontwikkeling is moet nog 
blijken wat de effecten zijn van de verschillende modellen. De keuze die nu gemaakt wordt past 
binnen het beleid en de visie van de gemeente Dalfsen. 

Alternatieven:
Er kunnen zeer veel criteria vastgesteld worden om kaders te geven aan de inkoop. De criteria zijn zo 
geformuleerd dat zij voldoende kaders geven om in te kopen volgens de uitgangspunten van de 
eerder vastgestelde notitie Meedoen en verbinden; nieuwe taken in het sociaal domein.

Duurzaamheid:
In de overeenkomsten wordt Social Return on Investment opgenomen. Hoe de invulling hiervan 
precies wordt vormgegeven zodat het ook controleerbaar en meetbaar is wordt uitgewerkt samen met 
de zorgaanbieders. Zo ontstaat er geen “papieren verplichting” die in de praktijk niet wordt nageleefd 
en gecontroleerd. Mogelijk wordt dit in eerste instantie niet verplicht maar vrijwillig opgelegd. 

Financiële dekking:
De begeleiding valt onder programma 7 sociaal domein. De aanbesteding is gericht op het 
contracteren van aanbieders. De hoeveelheid zorg wordt bepaald op individuele basis. Het doel is om 
binnen de bestaande budgetten voor begeleiding de zorg in te kopen. Indien de zorgvraag te groot is 
om binnen het budget te blijven wordt binnen de budgetten van het programma gekeken of er ruimte 
is.

Communicatie:
De zorgaanbieders zijn betrokken bij het inkoopproces. Er zijn samen met de gemeenten Zwolle en 
Kampen werkgroepen samengesteld waar de opzet wordt gemaakt voor de wijzigingen. Deze worden 
in elke gemeente apart besproken met aanbieders aan de inkooptafel. 

Voor cliënten die gebruik maken van begeleiding is er geen apart communicatie traject. De reden 
hiervoor is dat het de bedoeling is dat er voor hen weinig verandert. De overgang naar 
trajectfinanciering is al van toepassing vanaf 1 januari 2015. De wijziging in systematiek moet 
opleveren dat aanbieders creatief worden om de zorg efficiënter en effectiever te leveren. Wat dit 
betekent voor de zorg op individueel niveau kan erg per persoon verschillen. Voor cliënten is van 
belang dat zij hun vertrouwde aanbieder kunnen houden en dat deze de zorg moet leveren die nodig 
is. 



Vervolg:
In de kwartaalrapportages is de stand van zaken met betrekking tot de begeleiding te volgen. Hier is 
opgenomen hoeveel gebruik er gemaakt wordt van de begeleiding. Ook wordt in de begrotingscyclus 
gerapporteerd over de uitgaven voor begeleiding. 

Bijlagen:
1. Notitie uitgangspunten voor inkoop begeleiding 2016

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015, nummer 372;

overwegende dat op 1 januari 2015 de contracten voor de Wmo begeleiding aflopen;

gelet op de kaders die zijn vastgesteld in de notitie meedoen en verbinden; nieuwe taken in het 
sociaal domein;

b e s l u i t :

De volgende criteria voor inkoop Wmo begeleiding vast te stellen: 
1. De cliënt is degene die bepaalt welke (gecontracteerde) zorgaanbieder de zorg mag leveren.
2. Iedere aanbieder die aan bepaalde minimale voorwaarden voldoet mag de gevraagde 

ondersteuning leveren.
3. We sturen op resultaat.
4. Er worden vaste trajectprijzen vastgesteld. 
5. De aanbieder moet aantonen dat hij voldoet aan algemeen geldende kwaliteitseisen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 
september 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


