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Geachte raads- en burgerleden,
Graag informeren wij u dat het College d.d. 17 juli jl. heeft besloten in te stemmen met het ‘Regionaal
Inkoopplan Wmo 2018-2019 nieuwe taken Wmo’. Het inkoopplan is als bijlage 1 bij deze memo
toegevoegd.
Aanleiding
Sinds 2015 werken de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost samen bij de inkoop van Wmo
ondersteuning. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken: Individuele Begeleiding,
Dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Beschermd Wonen.
Via een vrijwillige Centrumregeling (Wgr) is de gemeente Oss de Centrumgemeente voor de
uitvoering van deze inkoop. Deze Centrumregeling loopt nog 2 jaar (2018 en 2019). In deze
Centrumregeling is afgesproken dat Oss ieder jaar het regionaal Inkoopplan maakt. Dit nieuwe
inkoopplan is geldig voor de duur van twee jaar. Hierdoor loopt het Inkoopplan gelijk met de
afspraken over de samenwerkingsperiode en bieden we meer duidelijkheid aan aanbieders.
Beoogd resultaat
We willen een effectieve en efficiënte uitvoering van de regionale inkoop voor de nieuwe Wmo taken.
Hierdoor blijven (specialistische) voorzieningen voor de regio beschikbaar. Door gezamenlijke inkoop
kunnen de betreffende gemeenten daadkrachtig en slagvaardig de Wmo uitvoeren. Voor een
inhoudelijke toelichting op de verschillende inkooponderdelen verwijzen wij u naar het inkoopplan zelf.
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Argumenten
1.
De financiële en inhoudelijke kaders voor de inkoop 2018 en 2019 zijn duidelijk.
Met de vaststelling van het inkoopplan in de 10 gemeenten wordt het kader bepaald waarbinnen de
Centrumgemeente de inkoop en contractering voor de regio Noordoost-oost voor deze ondersteuning
in 2018 en 2019 moet regelen.
2.
Aansturing van de zorginstellingen gebeurt eenduidig.
De aansturing van de zorginstellingen gebeurt gezamenlijk met één beleid en één pakket
voorwaarden. Hierdoor verminderen de kosten en blijft er meer geld voor ondersteuning beschikbaar.
Door gezamenlijk overleg te voeren via de overlegtafel Wmo communiceren wij onze gezamenlijke
koers met de zorginstellingen. Individueel spreken wij de zorginstellingen over contractafspraken via
het contractmanagement.
Risico’s
1.
Wat als één van de regiogemeenten niet instemt met het Inkoopplan?
Als een college niet instemt met het plan, geldt de meerderheidsregel in de regio. Als de meerderheid
op basis van inwonersaantallen instemt, is het plan voor de regio vastgesteld. Een gemeente hoeft
dan dus niet uit te stappen.
2.
Het inkoopplan wordt ter kennisgeving naar de Raad gestuurd.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft aangegeven toch graag een advies uit te willen brengen.
Financiële gevolgen en dekking
De financiële kaders voor 2018 zijn duidelijk en we hebben ervaringscijfers over het zorggebruik in
2015, 2016 tot halverwege 2017. Kortom we hebben het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan om
tijdig te kunnen signaleren en bij te sturen indien nodig. Voor 2018 stellen we een indexering voor
van de tarieven van 1,7% voor alle producten. Voor 2019 wordt de CPI van januari 2018 gevolgd om
de indexering voor 2019 te bepalen.
De financiële gevolgen van het Inkoopplan voor de gemeente Boekel (blz. 23 en 24 in het Inkoopplan)
zijn één op één opgenomen in de Begroting voor 2018 van de gemeente Boekel. Dit past binnen de
financiële kaders voor Wmo zoals die door uw Raad zijn vastgesteld.
Overigens is dit de eerste regionale begroting waarbij de regio is overgegaan naar ‘realistisch
begroten’ op verzoek van Wethouder Willems (in plaats van het verdeelmodel wat het Rijk hanteerde
vóór de transitie van taken). Dit betekent dat alle regiogemeenten voor opstelling van deze begroting
aan hebben kunnen geven wat de verwachte kosten zijn voor 2018. Dit betekent dat er van de
onevenredig grote overschotten op Wmo (zoals in 2015 en 2016) geen sprake meer zal zijn en deze
middelen vrij komen voor lokale inzet. Voor 2018 betekent dit dat we daarvoor de
Wijkverpleegkundige in kunnen kopen (verwerkt in de voorjaarsnota 2017) en daarmee deze
deskundigheid kunnen behouden in het Dorpsteam Boekel.
Ook voor 2019 nemen we de financiële gevolgen van het Inkoopplan één op één over in de Begroting
2019.
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Advies van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Boekel
De Adviesraad Sociaal Domein Boekel (ASD) heeft een advies uitgebracht ten aanzien van het
Inkoopplan. Dit is uitzonderlijk omdat het hier geen beleid betreft, maar inkoop wat niet als in de
adviesfunctie van de Adviesraad is belegd.
Het advies van de Adviesraad is voor u als bijlage 2 toegevoegd.
Veel van de onderwerpen en opmerkingen in het advies van de ASD betreffen uitvoering en verder
uitwerking van de Inkooporganisatie van Oss. Er is een zorgvuldig traject doorlopen
voor totstandkoming van het stuk via: de overlegtafel met bijna 200 Wmo-aanbieders, vroege
betrokkenheid en clientparticipatie via de Adviesraad Sociaal Domein van de Centrumgemeente Oss,
ambtenaren en de verantwoordelijke portefeuillehouders van de 10 gemeenten.
Het College heeft met het advies van de Adviesraad in de hand besloten:
1. Kennis te nemen van het gevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente
Boekel.
2. In te stemmen met het Inkoopplan 2018 en 2019 Wmo ondersteuning Brabant Noordoostoost.
3. De adviezen van de ASD Boekel doorgeven aan Team Inkoop Zorg in Oss met het verzoek
deze adviezen mee te nemen in de verdere uitvoering van het Inkoopplan in 2018 en 2019.
4. Centrumgemeente Oss en Team Inkoop Zorg te verzoeken bij de voorbereiding op een nieuw
inkoopplan alle ASD’s in de regio aan de voorkant te betrekken.
Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van B&W

Bijlagen:
1. ‘Regionaal Inkoopplan Wmo 2018-2019 nieuwe taken Wmo’
2. Advies van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Boekel
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