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Samenvatting
Naar aanleiding van de decentralisatie van de voorheen AWBZ taken naar de Wmo is in de regio
een vrijwillige samenwerking voor de inkoop van Wmo-zorg afgesproken. Hierbij vervult de
gemeente Oss de rol van centrumgemeente . Dit betekent dat de inkooporganisatie bij de
gemeente Oss is ondergebracht en het personeel daar in dienst is. De “oude” centrumregeling
was afgesproken voor de duur van twee jaar tot eind 2016. Deze samenwerking is uitgebreid
geëvalueerd met alle deelnemende gemeenten en zorgaanbieders. Behalve Veghel, in verband
met de vorming van Meierijstad, willen alle andere gemeenten doorgaan met deze samenwerking.
Om deze afspraken te formaliseren wordt een nieuwe Centrumregeling Wmo afgesproken voor de
duur van drie jaar. Deze centrumregeling is bijna gelijk aan de oude regeling. Er zijn nieuwe
afspraken gemaakt over tussentijds uittreden en delen van de kosten bij een (eventuele) opheffing
van deze samenwerking in 2020.
Voorgesteld besluit:
Toestemming verlenen voor het aangaan van de ‘Centrumregeling Wmo Noordoost-oost
2017’.
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Inleiding
Naar aanleiding van de decentralisatie van Wmo-taken in 2015 is er in de regio Noordoost-oost
Brabant een samenwerking afgesproken voor de inkoop van Wmo-ondersteuning. Deze
afspraken met de regio zijn vastgelegd in een vrijwillige centrumregeling voor de duur van twee
jaar (voor 2015 en 2016). De gemeente Oss vervult voor deze regeling de rol van
centrumgemeente. In januari 2016 heeft er een uitgebreide evaluatie plaats gevonden van deze
centrumregeling. De huidige regeling eindigt per 31 december 2016.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Begin maart 2016 heeft u een memo ontvangen inclusief de drie evaluatierapporten met als
onderwerp: Evaluatie centrumregelingen Jeugd en Wmo en toekomstige inkoop. Daaruit bleek dat
de evaluatie van de ‘Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015’ geen aanleiding geeft
tot wijziging van de schaal van de inkoop of de centrumregeling zelf. Wel zijn er verbeterpunten
benoemd die in regionaal verband worden opgepakt.
Beoogd resultaat:
Het doel van de samenwerking via de Centrumregeling Wmo is de Wmo-taken efficiënt en
effectief in te richten. Gemeenten hebben er belang bij om de aansturing van zorginstellingen
gezamenlijk te doen zodat deze te maken hebben met één beleid en één pakket aan
voorwaarden en werkafspraken. Dit vermindert de kosten waardoor er meer geld beschikbaar is
voor de Wmo ondersteuning aan onze kwetsbare inwoners.
Argumenten:
1.

De lopende centrumregeling eindigt per 31 december 2016

De vrijwillige samenwerking voor Wmo Inkoop was afgesproken voor de duur van twee jaar.
Omdat de Inkoopafspraken voor 2017 uiterlijk voor 1 september 2016 moeten worden gemaakt
met zorgaanbieders was snel duidelijkheid nodig. De intentie tot verlenging van de samenwerking
is door alle colleges van de betrokken gemeenten, behalve de gemeente Veghel i.v.m. de vorming
van Meierijstad, uitgesproken.
2.

Gezamenlijke gemeenten zijn tevreden over de samenwerking

Uit de evaluatie blijkt dat de samenwerkende gemeenten tevreden zijn over de centrumregeling
op zich. Er zijn wel inhoudelijke verbeterpunten uit de evaluatie naar voren gekomen die actief
worden opgepakt. Uit gehouden enquêtes bleken ook de zorgaanbieders tevreden te zijn over de
gemeentelijke regionale samenwerking en de manier waarop de inkoop van de Wmo-zorg is
geregeld.
3.

Is de “nieuwe” centrumregeling gelijk aan de “oude” centrumregeling?

De nieuwe centrumregeling is grotendeels gelijk aan de oude aflopende regeling wat betreft
rolverdeling en intenties. Wat toegevoegd is zijn afspraken over tussentijdse uittreding van één of
meer gemeenten en afspraken over liquidatie van de uitvoeringsorganisatie die bij de gemeente
Oss is ondergebracht. Er is afgesproken dat de (met name personele) kosten naar rato worden
verdeeld over alle deelnemende gemeenten.
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4.

Gaat de centrumregeling alleen over (nieuwe) Wmo taken?

Naast de inkoop van Wmo zorg (begeleiding en dagbesteding) is ook Maatschappelijke opvangOGGZ en verslavingszorg en Beschermd wonen ondergebracht onder deze centrumregeling.
Uiteraard is inhoudelijk veel samenhang en afstemming nodig om te zorgen dat er een integrale
aanpak komt voor de meest kwetsbare burgers in onze regio.
5.

Wie is waar verantwoordelijk voor?

Zuiver juridisch wordt de centrumregeling eerst voorlopig vastgesteld door het college en na de
verkregen toestemming van de raad wordt de centrumregeling definitief vastgesteld door het
college.
6.

De gemeente Oss moet bereid zijn de centrumrol voor de komende 3 jaar op zich te
nemen

De gemeente Oss heeft zich uitgesproken dat zij een regionale rol voor zich weg gelegd ziet mits
dit van toegevoegde waarde is. Naar nu blijkt is dit het afgelopen jaar het geval geweest. De
doorontwikkeling van de inkooporganisatie en het regionaal inkoopbeleid zal de komende jaren
nog veel aandacht vragen.
8.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s?

a.

Is nog wel lokaal maatwerk mogelijk?

In de regionale discussie is de “couleur locale“ regelmatig onderwerp van gesprek geweest.
Omdat iedere gemeente zelf de toegang regelt en in principe iedere zorgaanbieder een
deelovereenkomst kan krijgen is dit tot nu toe geen probleem geweest. Verder is het altijd
mogelijk dat een gemeente besluit een maatwerktarief in te zetten. Dit kan omdat iedere
gemeente alleen betaalt voor haar eigen inwoners.
b.

Herindeling in de regio vragen flexibiliteit van alle samenwerkingen

Er zijn allerlei vormen van vrijwillige samenwerking met meer of minder gemeenten in de regio in
het sociale domein. Er is ook niet te voorzien welke herindeling en gemeentelijke samenwerking
tussen gemeenten de komende drie jaar nog gaan ontstaan. De intentie is om zoveel mogelijk
samen te werken en hiervoor de bestaande afstemmingstructuur met de regio te gebruiken. Dit
betekent ook dat de uitvoeringsorganisatie flexibel moet zijn in het op en afschalen bij vervallen
en/of uitbreiden van (inkoop en/of) regionale opdrachten.
Keuzemogelijkheden:
De verlenging van de centrumregeling is vooral het goed regelen van afspraken tussen
gemeenten onderling. Inwoners of zorgaanbieders zullen hier weinig van merken. Inmiddels
betreft het ruim 150 gecontracteerde Wmo-aanbieders, waarbij naast contractbeheer, overleg
met aanbieders via de overlegtafels, monitoring, betalingen, factuurcontroles en de
accountantsverklaring door de Centrumgemeente wordt verzorgd. Het efficientievoordeel is niet
alleen voor de gemeentelijke organisaties groot, maar ook voor de aanbieders die niet met alle
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gemeenten aparte afspraken hoeven te maken en niet hun systemen voor elke gemeente apart
moeten inrichten.
Centrumgemeente Oss heeft in 2015 laten zien goed toegerust te zijn voor deze taak en betrekt
de regiogemeenten bij alle processen (beleid, inkoop en contractering, overlegtafels, financiën,
Iwmo (ontwikkeling naar digitaal berichtenverkeer met aanbieders) en uitvoering). Input uit de
regio wordt gewaardeerd, opgepakt en omgezet in uitvoering. Er is veel ruimte voor de
regiogemeenten, en dus de gemeente Boekel, om (mee) te sturen in gewenste ontwikkelingen.
Financiële gevolgen en dekking:
De budgetten voor de regionale inkoop van Wmo zorg en de geraamde kosten van de
uitvoeringsorganisatie worden jaarlijks via de vaststelling van een Inkoopplan beschikbaar
gesteld. Afrekening van zowel de regionale inkoop als de uitvoeringsorganisatie vindt jaarlijks
plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
Qua dekking zijn de kosten voor de regionale uitvoeringsorganisatie reeds meerjarig in de
begroting verwerkt. Voor het Boekelse aandeel in de uitvoeringsorganisatie is € 22.559 meerjarig
begroot (666200-4343746).
Risico’s:
Toegevoegd zijn toe- en uittredingsafspraken in de centrumregeling. Dit op verzoek van de
regiogemeenten.
Uitvoering en evaluatie:
In de centrumregeling is een evaluatiemoment opgenomen in het jaar 2018.
Voorstel:
Toestemming verlenen voor het aangaan van de ‘Centrumregeling Wmo Noordoost-oost
2017’.
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