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Uw brief t.a.v. gebruik overgangsrecht art. 41 Wmo

Geachte mevrouw Hubers,
In uw brief van 25 juli jl. adviseert u de gemeente om de mogelijkheden die worden
geboden in artikel 41 van de Wmo ten volle te benutten waardoor we tijd zouden kunnen
winnen voor een zorgvuldige invoering van de Wmo.
De overgangsbepalingen van de Wmo regelen dat zolang gemeenten geen verordening
hebben vastgesteld, zij moeten handelen conform de bepalingen van de AWBZ. De
overgangsperiode mag niet onnodig opgerekt worden; gemeenten dienen te handelen in
de geest van de Europese regelgeving en tegelijkertijd de aanbestedingsprocedure voor de
situatie na de overgang starten.
In Drents verband is er naar gestreefd om te komen tot een gezamenlijke aanbesteding
van de huishoudelijke verzorging. Hierbij waren de betrokken gemeenten zich bewust
van het krappe tijdspad. Desondanks is het gelukt om een bestek te maken en de
aanbestedingsprocedure op te starten. Ten aanzien van het bestek en de aanbestedingsprocedure zijn wij van mening dat dit past binnen de uitgangspunten van de Kadernota
Wmo van onze gemeente. De gunning van de aanbesteding vindt plaats in november; dit
maakt dat er nog tijd is om met de gekozen aanbieders afspraken te maken ten aanzien
van bijvoorbeeld de dienstverlening om zo voor de burgers een goede overgang te
bewerkstelligen.
Deze gekozen procedure houdt in dat er geen gebruik gemaakt wordt van het
overgangsrecht. In de brief van staatssecretaris Ross aan de gemeenten, welke 19 juli jl.
gepubliceerd is op www.invoeringwmo.nl, wijst de staatssecretaris ons op de risico’s en
consequenties van gebruikmaking van het overgangsrecht. Deze brief hebben wij als
bijlage opgenomen.
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Gebruikmaking van het overgangsrecht zou ook het gezamenlijk optrekken in VDG
verband doorbreken, waardoor schaalvoordelen gemist worden en wij een separate
aanbestedingsprocedure dienen te starten. Daarnaast betekent het gebruik maken van het
overgangrecht dat er in 2007 gewerkt dient te worden met twee regimes: Wmo en
AWBZ. Bovendien dienen bestaande contracten verlengd te worden waardoor
inkoopvoordelen pas later kunnen worden gerealiseerd. Dit alles levert een
onoverzichtelijke en onwenselijke situatie op voor de burger.
Doordat de gemeente al is gestart met het aanbestedingsproces en dit vóór 1 januari 2007
kan afronden, tezamen met het gegeven dat de gemeente Emmen – indien de
gemeenteraad akkoord gaat – per 01 januari 2007 beschikt over een geldige verordening
maatschappelijke ondersteuning, is het onnodig en onwenselijk om gebruik te maken van
het overgangsrecht.
T.a.v. de voordelen die gebruikmaking van het overgangsrecht zouden opleveren zoals u
deze benoemd in uw schrijven het volgende:
Voor alle mensen geldt in 2007 hetzelfde Wmo beleid. Mensen met een geldende
indicatie krijgen de daarin geïndiceerde zorg vanaf 1 januari 2007 onder het Wmo beleid
van onze gemeente. In ditzelfde jaar zullen alle gebruikers van huishoudelijke verzorging
voorzien worden van een nieuwe, gemeentelijke indicatie. Het streven is om dit zo snel
mogelijk af te handelen.
In het vierjarig beleidsplan Wmo, dat vóór 1 januari 2008 gereed moet zijn, zal de visie
en de beleidsvoering van de gemeente verwoord worden. Bij de totstandkoming van dit
vierjarig beleidsplan zullen wij uw inbreng en advies vragen.
De uitvoeringsorganisatie van de gemeente Emmen zal in de komende maanden gereed
gemaakt worden voor de uitvoering van de Wmo. De planning hiervan vindt u terug in
het implementatieplan Wmo waarvan uw Raad een kopie heeft gekregen. Tevens zal
vanaf september a.s. de communicatie naar de burgers over de komst van de Wmo en de
gevolgen hiervan geïntensiveerd worden.
Gezien het bovenstaande vinden wij gebruikmaking van de overgangsbepalingen niet
nodig en zelfs onwenselijk en wij zullen de gemeenteraad dan ook adviseren hier geen
gebruik van te maken.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
A.J. Mewe

C. Bijl

