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Inleiding
De WMO Adviesraad Súdwest-Fryslân is gevraagd een advies uit te brengen over de
inkoopstrategie c.q. de wijze van aanbesteden van de zorginkoop voor onze gemeente. Het
onderliggende document hierbij is de Strategische Inkoopnotitie (januari 2021).

Uitgangspunten van de Strategisch Inkoopnotitie
In het document wordt de beoogde werkwijze beschreven. Deze is feitelijk al eerder
onderwerp van een advies geweest (Advies Inkoopstrategie dd. 10 juni 2020).
De vragen, opmerkingen en uitgangspunten die toen naar voren zijn gebracht zijn voor een
deel nog steeds geldig.
Tot op zekere hoogte staan deze echter los van de wijze van aanbesteden.

Wijze van Aanbesteden
In de notitie wordt de inhoud en werkwijze van de aanbestedingsprocedure beschreven.
Centraal hierin staat het ‘gebiedsgericht’ werken, waarbij de gemeente een strategisch
partnerschap beoogt met de geselecteerde (hoofd)zorgaanbieders.
Wij onderschrijven dit principe en ook de daarmee samenhangende gebiedsindeling,
alsmede de splitsing van ‘begeleidings- en HH-activiteiten’.
Ook herkennen we de wijze van budgetteren en de belangrijke rol die hierin is weggelegd
voor de verschillende transformatie-effecten.

Selectie van aanbieders
De selectie van aanbieders wordt uitgevoerd aan de hand van geschiktheidseisen,
gunningscriteria en een weging van de verschillende criteria.
Deze informatie is beschreven in het bestek.

De adviesraad heeft geen toegang gehad tot deze informatie. Wel heeft de adviesraad een
uitgebreide mondelinge toelichting gehad op de ‘spelregels’ die opgesteld worden voor de
aanbesteding (onderdeel bestek). Deze toelichting behelsde onder andere de volgende
onderwerpen.
-

De wijze waarop het ‘klantbelang’ geborgd wordt in de gunningscriteria.
De relatieve waarde van het ‘klantbelang’ in de wegingssystematiek.
De mate waarin aan potentiële aanbieders steekhoudend bewijs gevraagd wordt
inzake het centraal stellen van het klantbelang (werkwijze, track record, referenties
enz.)
De mate waarin potentiële aanbieders affiniteit en ervaring hebben met het
betrekken van het voorliggend veld bij hun activiteiten. Dit is immers een belangrijke
steunpilaar in de beoogde nieuwe werkwijze.
De manier waarop in de opstelling van de gunningscriteria verzekerd is dat
geselecteerde zorgaanbieders onze regio in voldoende mate kennen (cultuur, taal,
gewoontes, structuur stad-platteland enz.).

Advies WMO Adviesraad
Alles overwegende komt de adviesraad tot de conclusie dat:
-

-

Het algemene deel van de Strategische Inkoopnotitie aansluit bij de eerder
beschreven strategie van gebiedsgerichte lumpsum financiering. In een eerder
stadium (juni 2020) hebben wij hierover geadviseerd. De lijst van aandachtspunten
blijft staan en zal onderwerp van gesprek blijven tot en met de fase van
implementatie.
Met betrekking tot de inrichting van het bestek heeft de adviesraad, na de
uitgebreide toelichting, vertrouwen in de strekking hiervan, met name ten aanzien
van de mogelijkheid om het klantbelang centraal te stellen in de uiteindelijke
wegingen door de selectiecommissie.

Het advies van de WMO Adviesraad is positief.

Overige aandachtspunten
Bij de beraadslagingen rond dit advies is een aantal aandachtspunten de revue gepasseerd.
Veel hiervan hebben slechts zijdelings te maken met de aanbestedingsprocedure, maar voor
de zorgvuldigheid vermelden wij ze onderstaand:
-

Het juridische kader rond resultaatfinanciering blijft voor ons een belangrijk punt. De
gemeente is voornemens maximaal de ruimte te benutten om op resultaat te sturen.
Wij zijn van mening dat hier de rechtspositie van de zorggebruiker in gevaar kan

-

komen. Bovendien nemen wij waar dat de ruimte voor resultaatsturing politieklandelijk nog allerminst een gelopen koers is.
Het actief betrekken van het voorliggend veld is een belangrijke pijler van de
voorgenomen nieuwe werkwijze. We zijn van mening dat de potentiële kracht van
het voorliggend veld groot is, maar tegelijkertijd moeilijk stuurbaar.
De her-indicaties die op termijn uitgevoerd moeten worden, zullen (volgens plan) in
eerste instantie de verantwoordelijkheid zijn van de geselecteerde
hoofdzorgaanbieders. Dit blijft voor ons een lastig punt. Welke zekerheid kunnen we
inbouwen dat zorggebruikers de zorgvoorzieningen krijgen waar zij recht c.q.
behoefte aan hebben?

Ten aanzien van de onderwerpen ‘resultaatsturing’ en ‘herindicering’ zal de adviesraad op
korte termijn separaat een (ongevraagd) advies bij het college indienen.
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om onze zienswijze toe te lichten en/of te verduidelijken.
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