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1. Terugblik sessies 6 juli en 14 september 
Vorige sessies besproken: uitgangspunten en parameters van de tarieven per trede (BW) en 

daadwerkelijke concepttarieven (BW en MO). We hebben daarover wat vragen gekregen, waarvoor 



dank. De termijn voor het inbrengen van nieuwe punten is nu voorbij. Naar aanleiding van de inbreng 

hebben we gesprekken gevoerd en berekeningen aangepast. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld 

cliënten met zeer hoge ondersteuningsbehoefte, inschaling en voedingskosten. Daar zijn we nog mee 

bezig. Specifieke aandacht betreft de parameters voor de opvang voorzieningen (in percelen 1,2 en 

5). Waar aanpassingen nodig zijn, doen we die. Het resultaat komt in het definitief Plan van Eisen.  

Wat we reeds hebben aangepast zijn punten om meer flexibiliteit in het model te brengen:  

- Zingeving: dat wordt gedurende de hele beschikking toegekend i.p.v. gedurende 3 maanden. 

- Rekenregels: niet standaard aan, maar per cliënt bekeken.  

- Evaluatie: we willen het model kunnen evalueren en aanpassen waar nodig, in een 

aanbesteding mag je geen wezenlijke wijzigingen doen. We zoeken de mogelijkheden.  

 

Vraag: hoe passen we veiligheid in die we juist gedurende de dag en avond inzetten, omdat het 

model alleen toezicht in de nacht faciliteert?  

Reactie gemeente: het woord ‘veiligheid’ dekt niet helemaal de lading, het gaat om toezicht in de 

nacht. Hoe jullie het overdag op de locatie vormgeven is je eigen keuze. Deels zit het ook in het 

persoonlijk functioneren.  

 

Vraag: In de beschrijving van resultaatgebieden staat: “recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding 

vallen onder de basisinfrastructuur”. We hebben veel voorzieningen buiten het verzorgingsgebied 

die niet gekanteld zijn. Krijgen we daar wel budget voor?  

Reactie gemeente: Ja, als het niet-gekantelde voorzieningen betreft krijg je daar budget voor.  

 

Vraag: Bij sociale relaties is in het document resultaatgebieden staan wijzigingen tov een eerdere 

versie. waar komt die wijziging vandaan?  

Reactie gemeente: Het is een groeidocument dat we ontwikkelen op basis van gesprekken met jullie 

en de casemanagers BW (consulenten). We scherpen de teksten elke keer weer aan. Dat hebben we 

voor sociale relaties ook gedaan.  

 

Vraag: sociale relaties benoemt de inzet van het wijkteam als beter passend bij alleen trede a.  

Reactie gemeente: dat kan in enkele situatie van toepassing zijn, maar zeker niet in alle situaties. We 

zullen dat nuanceren in de tekst.  

Vraag: de lijst van resultaten suggereert dat dit de resultaten moeten zijn en dat de casemanagers bij 

de toegang daarna verwijzen en op terugblikken.  

Reactie gemeente: de lijst van resultaten is echt illustratief en niet-limitatief. Het zijn voorbeelden die 

in de praktijk blijken te helpen. Dit is nooit het complete verhaal. Vul ook vooral aan als je resultaten 

hebt waar je vaak aan werkt met cliënten.  

Reactie: we stemmen graag lopende het traject met jullie af hierover.  



Reactie gemeente: we zoeken een manier om tijdens de aanbesteding niet stil te staan, maar wel in 

gesprek te kunnen over de werkwijze.  

 

Reactie: als je binnen de aanbesteding geen ruimte hebt voor wijzigingen, zoek die ruimte dan ook in 

het maatschappelijk voorveld.  

 

Reactie: in dit model is de invloed van de toegang heel erg groot. Hoe bepalen zij het maatwerk voor 

iemand van wie ze een een-dimensioneel beeld hebben, terwijl iemand constant verandert.  

Reactie gemeente: we herkennen het belang van goede toegang. We willen samen met jullie het 

proces vormgeven om dit goed te doen.  

Reactie: dit vraagt ook dat de aanbieder een cliënt al goed kent voor je überhaupt het 

toegangsproces ingaat.  

 

Vraag: het Plan van Eisen benoemt de noodzaak van het wonen in de nabijheid van andere cliënten 

als criterium voor beschermd wonen (pagina 42).  

Reactie gemeente: we kijken nog een keer naar die beschrijving. We zoeken naar de bepalende 

factoren van wanneer het BW is en wanneer je zelfstandig kunt wonen of kunt groepswonen.  

 

2. Concept Programma van Eisen 
We hebben ervoor gekozen het concept Plan van Eisen te publiceren (zonder tarieven en 

gunningscriteria). Vandaag is het moment om daar vragen over te stellen. Daarna gaan we de 

procedure in en kun je vragen stellen via die procedure.  

Kern is: we kopen geen product maar een traject in en we willen beter kunnen sturen op resultaten.  

Op verzoek uit de marktconsultatie hebben we een tweede ronde vragen ingevoegd in de procedure.  

De plek van overbruggingszorg in perceel 3 heeft veel discussie gegeven. We zijn erop uitgekomen 

dat de overbruggingszorg wordt gedeclareerd volgens de tarieven van de ambulante Wmo. In de 

definitieve versie staan die benoemd, maar in deze versie zijn de tarieven nog niet benoemd.  

Voor overgangscliënten (perceel 4) hebben we per ZZP een gewogen gemiddelde gemaakt. Alle 

indexaties zijn al toegepast.  

Voor de uitvoering willen we zoveel mogelijk al in de aanbesteding beschrijven: toegang, 

administratie/facturatie/betaling, monitoring/sturing/evaluatie en gemaximeerd budget.  

Voor de gunning gaan we punten geven op elementen uit het beleidskader. Een speciaal 

aandachtspunt is er voor aanbieders die een zeer hoog percentage Wlz-cliënten heeft, voor hen zijn 

niet alle gunningsvragen aan de orde.  

 

Vraag (par 1.3): wat is de inloopfunctie Wilhelminstraat? En hoe zit dat met de Velserpoort? 



Reactie gemeente: dat is de dagopvang. Op de Velserpoort is geen echte dagopvang.  

 

Vraag (pag 10): komen er gelden beschikbaar voor het preventie-offensief?  

Reactie gemeente: preventie kopen we niet in, mogelijk kunnen we dat in de toekomst wel gaan 

doen. Momenteel kopen we dat met name in bij de GGD.  

Reactie: er is een enorme samenhang, denk ook aan de relaties met het sociale veld.  

Reactie gemeente: helemaal eens. We herkennen en verwachten dat de aanbieders bij wie we nu 

gaan inkopen daar ook een rol in hebben.  

Reactie: we zien graag dat er op de politieke agenda aandacht voor preventie komt.  

Reactie gemeente: het staat inderdaad op de politieke agenda. Er is ook geld vrijgemaakt voor (een 

klein deel van preventie): vroegsignalering en bemoeizorg. We kunnen ruimte maken voor pilots als 

die perspectief bieden.  

Reactie: wordt een pilot voorgelegd aan alle gecontracteerde aanbieders ter weging? Hoe delen we 

de pilots?  

Reactie gemeente: de bedoeling daarvan is dat we met elkaar het traject aangaan en met elkaar 

bespreken wat er wordt uitgevoerd. ‘Gewogen met aanbieders’ moeten we mogelijk aanpassen in de 

tekst. We willen ruimte maken voor pilots. Wij bepalen wat wel en niet gefinancierd wordt, maar we 

willen ook open zijn naar elkaar toe en gebruik maken van goede ideeën.  

Reactie: Goed initiatief in Den Haag en idee voor een pilot: 150 – 200 cliënten in financiële 

problemen krijgen in een ‘hospitaal’ een kwijtschelding van de schuld, waarvoor de zorgen 

weggenomen worden. In plaats van dat er heel veel inzet wordt gepleegd om begeleiding te bieden 

bij die zorgen.  

 

Reactie (pag 11): een andere manier van begeleiden voor zorgprofessionals, meer gericht op 

motiveren en ambulantiseren. Dit suggereert dat we hier niet al aan hebben gewerkt, we werken 

hier al heel hard aan. Het protocol zorgweigering bevat een verkeerde paragraafverwijzing.  

 

Vraag (pag 11): “de opdrachtgever gaat op termijn financiering afhankelijk maken van het resultaat”. 

Wat zijn de voornemens hierop?  

Reactie gemeente: dat is echt de intentie, hier willen we op gaan sturen (doelrealisatie, uitval en 

cliënttevredenheid). Hoe we dat gaan doen weten we nog niet. De maximale variant zou zijn: 95% 

financieren bij aanvang en aanvullen tot 105% bij behalen resultaat.  

 

Vraag (pag 13): Hoe verhoudt administratieve lastenverlichting zich tot een heel nieuw model 

inrichten?  

Reactie gemeente: een nieuw model vraagt altijd tijd, maar we proberen het aan de voorkant simpel 

in te regelen. We hebben een bijlage met wat we administratief nodig hebben voor goede 

betalingen. Stel daar bij de nota van inlichtingen vragen over als je er niet mee uit de voeten kunt.  



 

Reactie (pag 14): Vanaf 2020 kunnen anderen gemeenten een andere koers gaan varen. Als je kijkt 

naar de verschillen tussen gemeenten op andere thema’s, hebben we daar zorgen over. Moeten we 

niet meer naar de MKBA kijken?  

Reactie gemeente: dat proberen we in te bedden in de bestuurlijke context. De bestuurders willen 

onze weg ook voortzetten, geven ze aan. Ons beleidskader is bijvoorbeeld vastgelegd bij omringende 

gemeenten. We wachten op de financiële verdeling over de regio. Mogelijk gaat de VNG aansturen 

op uitstel van 1-1-2020 naar later. Het Rijk gaat uiteindelijk besluiten.  

 

Vraag (pag 14): Graag een toelichting op de light contracten.  

Reactie gemeente: We hebben soms cliënten die alleen terecht kunnen bij een niet-gecontracteerde 

aanbieder zoals een verpleeghuis. Dat willen we mogelijk maken. Dat doen we (tot maximaal 5 

cliënten per aanbieder per jaar) via een light contract. Zij krijgen betaald via het 

arrangementenmodel, maar gaan niet mee in de aanbesteding. Daarnaast zijn er enkele aanbieders 

met een zeer laag aantal cliënten. Voor hen volgen we dezelfde procedure.  

Vraag: toets je hun kwaliteit aan dezelfde eisen als waaraan wij moeten voldoen? En hoe doe je dat?  

Reactie gemeente: Ja, dat regelen we via het contract met deze aanbieders: zij moeten ons 

conformeren aan onze eisen. Ook zij moeten allerlei zaken aanleveren net als jullie. Daarnaast 

hebben we nog het instrument van de GGD die als toezichthouder onderzoek kan doen.  

 

Vraag (pag 16): wat houdt de nieuwe verordening Wmo in?  

Reactie gemeente: de oude verordening klopt niet meer met hoe we het nu inkopen. Bijv. de manier 

waarop we nu nog de inhoud van de ondersteuning beschrijven. Vanuit jurisprudentie moeten we 

ook wat meer beschrijven. De eigen bijdrage is nog onderwerp van gesprek.  

 

Vraag (H2/3): Daklozen jongeren gaan niet mee in deze aanbestedig, hoe wordt dat wel bekostigd?  

Reactie gemeente: Via subsidie.  

 

Vraag (H4, perceel 2): Kan een aanbieder de opvang regelen en een andere aanbieder het traject?  

Reactie gemeente: Nee, dat is altijd gekoppeld in perceel 2. Dat vonden we anders te ingewikkeld 

worden.  

 

Vraag (H4, perceel 2): hoe zit het met de plafonds van bedden en trajecten?  

Reactie gemeente: er blijven plafonds voor het aantal bedden maar niet voor trajecten. Na de 

gunning maken we afspraken over het precieze aantal bedden. We zullen hier nog een keer naar 

kijken hoe wij dat vorm gaan geven en dat vermelden in het programma van eisen. 



Vraag (H4): Het volume wordt in overleg tussen gemeente aan aanbieder vastgelegd. Hoe komt dat 

tot stand?  

Reactie gemeente: we gaan in beginsel uit van het huidig aantal bedden.  

Reactie: het is lastig dat we op voorhand geen zekerheid hebben, we moeten onze exploitatie wel 

rond krijgen.  

Reactie gemeente: dat is begrijpelijk. Als het op termijn omlaag gaat moeten we daarover in gesprek.  

 

Vraag (H4, perceel 2): de eigen bijdrage is nu verdisconteerd, hoe ga je dat doen?  

Reactie gemeente: Onze inzet is dat jullie het blijven doen zoals het nu gaat.  

Reactie: ook dat vraagt om inzet. En wie draagt het risico?  

Reactie gemeente: het liefst willen we dat het via de uitkering geregeld wordt. We moeten met 

sociale zaken afspraken maken om aanpassingen te maken voor deze (voor hen hele kleine) 

doelgroep. We gaan het duidelijker beschrijven in de tekst (de BCT doet het bijv. bij de Wilhelmina). 

Het zit wel degelijk in de berekeningen.  

 

Vraag (H4, perceel 2): Traject is een periode van 3 tot maximaal 6 maanden. Op dit moment kan een 

beschikking nog verlengd worden tot maximaal 9 maanden. Gaat dat veranderen?  

Reactie gemeente: dit is een politieke discussie, dit gaan we bekijken. We willen geen mensen op 

straat zetten en realiseren ons dat er wachtlijsten zijn voor vervolgplekken.  

Reactie: landelijk wordt herkend dat 6 maanden al heel krap is. Het blijkt meer succesvol als de 

opvanglocatie en aanbieder van traject andere aanbieders zijn (critical time organisation).  

 

Vraag (pag 33): Het gaat om vragen op wonen én herstel. Dat zijn in de praktijk vaak opvolgende 

vragen. Eerst het wonen stabiel, daarna kom je tot herstel. Komen we in de problemen als we dit 

gaan toetsen aan de voorkant?  

Reactie gemeente: het gaat om beide vormen van ondersteuning, je mag daarin volgtijdelijkheid 

aanbrengen.  

 

Vraag (H4, perceel 3): kun je alleen overbruggingszorg leveren als je ook aan de aanbesteding van 

ambulante zorg hebt meegedaan?  

Reactie gemeente: Nee, dat is niet nodig. We gaan hier het geldende stuk uit die aanbesteding 

overnemen in plaats van verwijzen.  

Reactie: betekent dit ook dat de uren die je in de aanbesteding Wmo ambulant hebt geoffreerd hier 

niet hoeft in te zetten?  

Reactie gemeente: ja, dat klopt want het zijn andere cliënten. Het staat dus los van het aantal uren 

dat je bij ambulante Wmo hebt afgesproken. Maar in het kader van administratieve lastenverlichting 

hanteren we dezelfde systematiek.  



 

Vraag (H4, perceel 4): wat betekent sectorvreemd?  

Reactie gemeente: de aanbieders die van oorsprong geen GGZ-aanbieder zijn.  

 

Vraag (H4, perceel 4): betekent een wijziging van de overbruggingszorg dat de indicaties wijzigen?  

Reactie gemeente: De tarieven wijzigen, de looptijd niet.  

Reactie: betekent dit dat het macrobudget wijzigt voor de overgangscliënten?  

Reactie gemeente: Nee, dat blijft nagenoeg gelijk, want het is een gewogen gemiddelde.  

Reactie: zijn daarin de VPT’s ook meegenomen en geldt het ook voor sectorvreemd?  

Reactie gemeente: Het is gewogen tussen alle cliënten met verblijf.  

 

Vraag (H4): Hanteren jullie nog ZZP 1 en 2: Er zijn er nog een aantal met oude indicaties die nog 

doorlopen.  

Reactie gemeente: Nu zijn er soms nog cliënten die al kunnen uitstromen maar wachten op een 

woning. Dan is de ondersteuningsbehoefte licht en zouden we ZZP 1 en 2 nog kunnen gebruiken. In 

theorie kun je ook in het nieuwe model in BW wonen met hele lichte ondersteuning.  

 

Vraag (H4, pag 41): Je kunt je aandienen voor de exploitatie van de Velserpoort, hoe gaat de mini-

competitie vervolgens plaatsvinden?  

Reactie gemeente: Het is een mini-aanbesteding binnen deze aanbesteding. Als er meerdere partijen 

de Velserpoort willen exploiteren, dan moeten wij weer open en transparant kiezen op basis van 

criteria en de meest geschikte partij kiezen. Het is dus weer een aanbesteding. Maar je moet eerst al 

kenbaar maken binnen deze aanbesteding dat je interesse hebt. Je moet je dus al inschrijven op 

perceel 1, 2 en 5 om mee te kunnen doen aan de exploitatie van de Velserpoort.  

 

Vraag (H5, pag 42): het traject in de MO is deels om de ondersteuningsvraag te bepalen, staat in de 

tekst. Op dit moment werken we al aan veel meer, dat zie ik niet terug in deze tekst.  

Reactie gemeente: Dat moeten we dan aanpassen.  

Reactie: de BCT monitort of iemand wel of niet gaat slapen, in de tekst wordt gesproken over 

dagelijks contact. Het is dus alleen ‘melden’.  

 

Vraag (H5): we gaan over naar andere berichtgeving per 1 januari 2018 ivm aanbesteding jeugd en 

Wmo. Wat doen we in de overgangsfase tussen 1 januari en 1 juli met bw? Kunnen we declaratie en 

facturatie op elkaar afstemmen?  

Reactie gemeente: dat gaan we oppakken.  



Reactie: de rapportages moeten per kwartaal, terwijl de facturaties per 4 weken zijn. Kan dat 

afgestemd. En kunnen jullie die rapportages niet zelf leveren?  

Reactie gemeente: we gaan die rapportages per 4 weken inderdaad zelf in beeld brengen. De 

kwartaalrapportages gaan over de kwalitatieve elementen. Die zijn voor BW al per kwartaal, voor 

MO is dat nu nog per half jaar. We zoeken naar de juiste termijn voor voldoende controle op een 

nieuw model en weinig administratieve lasten.  

Reactie: graag duidelijk omschrijven dat als de aanbieder de berichtgeving correct uitvoert, die dus 

geen 4-wekelijkse rapportages hoeft aan te leveren.  

 

Vraag (H5, pag 48): je maakt de aanname dat de financiële prikkel gaat leiden tot kwaliteitsverhoging 

en meer innovatie. Welke aanname zit daar achter?  

Reactie gemeente: het idee is dat je resultaten krijgt, als je die inkoopt (in plaats van producten krijgt 

omdat je die inkoopt). Daarom denken we dat het tot het behalen van het resultaat leidt.  

Reactie: als aanbieder ben je ook verantwoordelijk voor uitstroom. Geldt dit ook als er geen 

woningen beschikbaar zijn?  

Reactie gemeente: dat is natuurlijk onderwerp van gesprek. We kunnen beiden geen woningen 

tevoorschijn toveren, maar we hebben beiden een verantwoordelijkheid om naar andere 

mogelijkheden te zoeken.  

 

Vraag (H5, pag 48): Je verwacht van aanbieders dat wij de dak- en thuislozen uit de regio in beeld 

moeten hebben. Ga je dat verder toelichten?  

Reactie gemeente: wij zorgen voor een toelichting. Daarin heeft ook de GGD een rol.  

 

Vraag (H5, pag 53): Nieuwe woonvormen kunnen alleen in overleg met de gemeente starten. 

Bestaan er nog mogelijkheden voor een aanbieder om te groeien?  

Reactie gemeente: theoretisch is het een open raamcontract. We willen echter niet heel veel nieuwe 

voorzieningen, inhoudelijk en financieel niet. Maar als er een leemte is in het aanbod, moeten er wel 

mogelijkheden zijn. Wij willen daarover het gesprek aangaan en de sturing op voeren. Dat gesprek 

voeren we op basis van de punten die in het Plan van Eisen benoemd staan. Als er meerdere 

geïnteresseerden zijn voor eenzelfde aanbod dat wij als gemeente graag willen, en de partijen komen 

er onderling niet uit, moet er een aanbesteding voor komen. Overigens zullen we veel meer 

voorzieningen op wonen trede 2 faciliteren, daar willen we naartoe.  

 

Vraag (H5): hoe ga je toetsen of de resultaten behaald zijn?  

Reactie gemeente: je maakt afspraken met de toegang, dus daar doe je die toets ook weer. Dat is een 

combinatie van ‘aankruisen’ en het verhaal erachter. We verwachten dat er verschillen zullen zijn 

tussen hoeveelheid behaalde resultaten per locatie. Daar gaan we op contractniveau dan weer het 

gesprek over aan, om de verklaringen te zoeken (is niet persé een tekortkoming).  



Reactie: de inhoudelijke ontwikkeling is er wel al. Wat gebeurt er met cliënten die eind 2017 opnieuw 

worden geïndiceerd?  

Reactie gemeente: het is heel fijn dat die ontwikkeling inhoudelijk al wordt ingezet. Maar financieel 

geven we t/m juli 2018 gewoon ZZP’s af.  

 

Afsluiting  
Geen vragen in de rondvraag.  


