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Consortia AWBZ-Wmo

Geachte leden van de Raad,
In de raadscommissie Samenleving van 7 oktober 2014 heb ik u toegezegd om een brief te
sturen over het verloop van het Inkoopproces voor nieuwe taken van de WMO 2015 voor
Maatschappelijke Dienstverlening.
Begin juli heeft het college aan 6 zorgaanbieders gevraagd om als penvoerder op te treden voor
de op te richten consortia. 5 Zorgaanbieders hebben dit geaccepteerd en zijn gesprekspartner
voor de gemeente geweest.Op 9 september 2014 zijn de gesprekken met de penvoerders van de
consortia in oprichting gestopt. Het niet doorgaan van de contractvorming met de consortia
heeft geen effect op het door de Raad en College vastgestelde beleidskader "Continuïteit en
vernieuwing" en het meerjaren beleidsplanMaatschappeljke dienstverlening 2015 en 2016.

Overzicht inkooptraject:
• Op 11 maart 2014 heeft hetCollege besloten om te starten met de inkoop van de nieuwe
taken op grond van de Wmo.
• Tussen 19 en 27 mei is een marktverkenning m.b.t. individuele en groepsbegeleiding en
ook andere nieuwe taken AWBZ-Wmo gehouden. De verkregen marktinformatie was
medebepalend voor onze inkoopstrategie. Eén van de vragen die aan alle partijen is gesteld is
of er een voorkeur is voor het werken met een hoofdaannemer of met een consortium. Twee
organisaties hebben aangegeven dat er een voorkeur bestaat voor het hoofdaannemerschap, de
overige organisaties hebben een voorkeur voor een consortium.
• Er hebben verschillende overleggen plaatsgevonden met de zorgaanbieders en voor 15
augustus zijn de offeretes ingediend. Bij de bespreking van deze offertes zijn door de
zorgaanbieders en de penvoerders zorgen geuit over de keuzes van de gemeente over de wijze
van inrichten van het gebiedsgericht werken door middel van zes consortia, waaarbij aandacht
is gevraagd voor drie onderwerpen. Te weten de medededinging (doorverwijzen van cliënten),
BTW en de financiën
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Tijdens het overleg op 9 september 2014 bleek dat op basis van deze ihzwaren en de gevolgen
van de vereiste aanpassingen aan de werking van de consortia, er geen gezamenlijlçe grond en
draagvlakwas om verder te gaan met het inkooptraject in de huidige vorm.
De onderhandelingen zijn in goede harmonie afgerond. De zorgaanbieders hebben aangegeven
dat zij de visie van de gemeente onderschrijven en ook uitvoering daaraan willen geven. Op dit'
moment is het meerendeel van de contracten voor Maatschappelijke Dienstverlening
ondertekend en hoop ik op korte termijn dit traject te kunnen afronden.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
Namens dezen, de wethouder zorg, welzijn en bedrijfsvoering,
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