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Betreft: advies inzake de notitie inkoop aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen WMO functie begeleiding.

Geacht college,
U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de notitie Inkoop/aanbesteding individuele
maatwerkvoorzieningen WMO functie begeleiding. Daarbij vroeg u ons dit advies binnen het tijdsbestek van
een week af te ronden. U hebt te kennen gegeven het bijzonder op prijs te stellen daarbij actief afstemming na
te streven met de WMO adviesraden in Reusel en Bergeijk. Zoals u bekend is, heeft de adviesraad in Bladel als
standpunt steeds zonder afstemming vooraf een advies te willen uitbrengen.
Met het binnenkomen van het laatste commentaar uit Reusel hedenmiddag zijn we erin geslaagd tot een
geïntegreerd gemeenschappelijk advies te komen. Dit zenden wij u namens onze raad bijgaand toe.
De collega’s in Bergeijk en Reusel hebben een gelijkluidend advies aan de colleges in hun gemeenten gezonden.
Uiteraard stellen we het op prijs als u ons over de voortgang van de besluitvorming wilt informeren. Daartoe
zou u gebruik kunnen maken van de voor deze transitie ingerichte klankbordgroep.
In het advies hebben we een opmerking opgenomen over het adviestraject. Zowel voor de transitie Jeugd als in
het onderhavige traject hebben we op zeer korte termijn ons advies moeten uitbrengen. Wij dringen aan op
een helder tijdpad voor de verdere voortgang, zodat adviesvragen vroegtijdig in beeld komen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Wmo Adviesraad Eersel
De voorzitter
P. Verbraak

De secretaris
R. Castelijns- Corsten

Advies notitie inkoop/aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen WMO functie begeleiding.

Twee opmerkingen vooraf
De raad heeft zijn waardering uitgesproken voor de wijze, waarop ambtelijk het onderwerp is
voorbereid. De nadere notitie, waarin bestuurlijke aanbesteding en partnership als twee modellen
zijn uitgewerkt en met elkaar zijn vergeleken geeft een goede toelichting op de materie en heeft in
die zin ook zijn betekenis bewezen bij de bespreking.
Daarnaast spreekt de raad er zijn zorg over uit, dat na een zeer korte procedure voor het advies
Jeugdzorg nu opnieuw haast moet worden gemaakt om binnen de grenzen van het bestuurlijke
besluitvormingstraject te blijven. De raad spreekt de hoop uit, dat in de toekomst dergelijke
frustrerende procedurele problemen kunnen worden voorkomen door tijdige en periodieke
afstemming met de klankbordgroepen
Advies
1.
Alvorens inhoudelijk in te gaan op het advies wil de raad opmerken het onjuist te vinden, dat de
leden van de adviesraad als vertegenwoordigers van cliënten aan de inspiratietafels gaan zitten,
mochten die inspiratietafels in de verdere procedure worden opgenomen. De raad is van mening dat
daarvoor beter andere vertegenwoordigers van de diverse doelgroepen in de Eerselse samenleving
kunnen worden gezocht.
2.
De raad wil geen voorkeur uitspreken voor een model: Die keuze is aan de bestuurders. Wel vindt de
raad het van belang aan te geven, welke beweegredenen bij de keuze en de verdere uitwerking van
het model leidend zouden moeten zijn. De adviesraad wil in haar verdere advies een aantal van deze
punten aanreiken.
3.
De raad acht het van primair belang, dat wordt aangesloten bij de wensen van de klant. Wij staan
zeer achter de overwegingen, dat innovatieve zorgarrangementen gewenst zijn. Daarbij staat voor de
raad, daar waar mogelijk, kleinschaligheid voorop. Een model, waarin alleen gekozen kan worden uit
bestaande aanbieders acht de raad daarom ongewenst. Flexibiliteit en veranderingsbereidheid zullen
bij bestaande aanbieders moeten worden gestimuleerd, daarnaast kunnen nieuwe, kleinschalige
aanbieders deze veranderingsbereidheid prikkelen en bevorderen.
Met het voorgaande willen we niet betogen dat naar onze mening het huidige aanbod in kwalitatieve
zin tekort schiet. Voor zover ons bekend zijn zorgaanbieders in de Kempen zich bewust van het feit,
dat “de kanteling in de zorg” en de voorgenomen bezuinigingen tot aanpassingen in de zorg moeten
leiden. Wij hebben in gesprekken met vertegenwoordigers van zorginstellingen in de Kempen kennis
kunnen nemen van bereidheid tot verandering en van de inzet, veranderingen resultaatgericht voor
hun rekening te nemen. Wij willen daarom beklemtonen, dat naast ruimte voor kleinschalige
zorgverlening en innovatie ook oog dient te zijn voor continuering van hetgeen goed functioneert en
past binnen nieuwe kaders. Juist de eerste fase van een omvangrijke transitie vinden we het ook een
belangrijke prioriteit, dat continuïteit wordt geborgd.
Daarnaast overweegt de raad dat het ook wenselijk is te investeren in een goede regionale
zorgstructuur. De regionale verankering moet, binnen de voorwaarden zoals hiervoor gesteld,
worden gestimuleerd. Daardoor worden continuïteit en kwaliteit van zorg, maar ook aspecten als
werkgelegenheid in het oog gehouden.

4.
De transitie dient plaats te vinden in een regime van bezuiniging, van verminderde financiële ruimte.
Extra aandacht voor het in toom houden van bureaucratie is dan gewenst. Dat mag wat ons betreft
scherper in beeld worden gebracht. Geld moet waar mogelijk beschikbaar zijn voor zorg en niet voor
het uitvoeren van procedures. Zo moeten kleinschalige projecten niet worden blootgesteld aan
“grootschalige” kwaliteitsprocedures. Daarbij constateren we dat we geen zicht hebben op de aard
en omvang van zorgvragen, het bestaande aanbod en de financiën. We stellen ons de vraag of een
adequate inkoopprocedure door het ontbreken van deze informatie niet ernstig gehinderd wordt.
5.
In de notitie komt het begrip “pgb” niet meer voor, terwijl een pgb toch een belangrijke stimulans
kan zijn voor vernieuwing en voor kleinschalige zorg. Wij nodigen U graag uit daarover uw standpunt
kenbaar te maken.
6.
Waar bezuinigingen moeten worden gehaald zal naar verwachting de positie van vrijwilligers meer
onder druk komen. Ook hierop wordt in uw notitie niet ingegaan. Flankerend beleid op dit terrein
zien we als een belangrijke voorwaarde om de plannen te kunnen uitvoeren.
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