
 

 
1 

Verslag 
 
 
 
 

 

Verslag sessie Wmo 28 januari 
 

1. Waar valt de huishoudelijke hulp onder? 

 
De huishoudelijke hulp is geen onderdeel van deze aanbesteding. De vijf gemeenten die 
dit nu gezamenlijk inkopen blijven dit doen. Dit zijn de gemeenten Aalten, Bronckhorst, 
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.  
De gemeenten Doetinchem, Oude-IJsselstreek en Montferland kopen dit zelf in. 
 

2. De doelgroep met een (licht) verstandelijke beperking wordt niet genoemd in de 

beschrijving van de subsegmenten Beschermd en Beschut Wonen. Wordt deze 

doelgroep nog opgenomen in de omschrijving? 

 
Deze doelgroep wordt opgenomen in de omschrijving.  
 

3. Wij missen het product Omklap woning (15A08). Verdwijnt dit product of wordt 

deze opgenomen in de conversietabel 

 
De omklapwoning kan als vorm worden aangeboden maar wordt niet opgenomen in de 
conversietabel.  

 
4. Op welke wijze wordt bepaald welke woonzorg een client nodig heeft? 

 
De werkgroep Toegang is ingericht en buigt zich over dit onderwerp.  
 

5. Wordt verwacht dat er 24/7 toezicht bij logeren? En zit ook de ambulante 

ondersteuning opgenomen in dit segment? 

 
Er wordt verwacht dat er iemand aanwezig is gedurende de avond en nacht. Er is geen 
ambulante ondersteuning opgenomen in dit segment omdat het hier gaat om 
dienstverlening gedurende de avond en nacht. 
 
Algemene input 

 Op welke wijze kan het onderdeel visie toch ook al een onderdeel worden van de 
selectiefase? Als gemeente zijnde wil je toch ook juist aanbieders die een beeld 
hebben bij de toekomst. Door hier geen rekening mee te houden in de 
selectiefase bestaat het risico dat deze aanbieders uitgesloten worden, maar dit 
juist de partijen zijn waarmee je 7 jaar aan de slag wil. 

 
 Binnen de integrale benadering moet ook aandacht zijn voor de domein 

overstijgende benadering. Dit is nu niet goed opgenomen maar komt wel terug in 
alle visie stukken.  
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 Een begrippenlijst is wenselijk om voorliggende voorzieningen en andere 

termen beter te kunnen duiden. 
 

 Aangenomen wordt dat het beperken van achteruitgang of het huidige niveau 
behouden ook een resultaat kan zijn. Dit klopt en wordt ook niet minder 
beoordeeld dan een verbetering als resultaat. Dit is een verschil in doelgroep, 
problematiek en te behalen resultaat. 

 
Input op vraagstukken 
Logeren 
Vanwege de aantallen loont het niet om op logeren in te zetten. Er is sprake van veel 
leegstand. Op het moment dat dit op basis van werkelijke afname wordt afgerekend dan 
wordt deze leegstand niet bekostigd. De aanbieders die reageerden waren het daar mee 
eens. 
 
Vervoer 
Door aanbieders wordt verschillend over de organisatie van het vervoer gereageerd. 
Een deel geeft aan dat het handiger is wanneer gemeenten dit organiseren. Sommige 
aanbieders geven aan dat het vervoer de start is van de ondersteuning. Het helpt 
zorgmijders te motiveren en daarnaast is de reistijd van aanbieders veelal korter dan 
wanneer dit wordt uitgevoerd door een externe partij op gemeente/regio niveau. Voor 
sommige doelgroepen is een lange reistijd niet haalbaar. 
 
Aangedragen optie: gemeente organiseert, tenzij een organisatie dit niet wenselijk vindt 
en dit zelf wil organiseren.  
 
Wmo wonen inclusief alle ondersteuning (optie 1) of  
Wmo wonen met enkel basis woonbegeleiding en eventuele ondersteuning uit segment 
Integrale Ondersteuning (optie 2) 
Een aantal aanbieders geven aan optie 1 het meest pragmatisch te vinden. Andere 
aanbieders vinden optie 2 een kans omdat dan maatwerk geleverd kan worden en het 
de samenwerking bevordert. Toegelicht wordt dat een gunning op Wonen niet 
automatisch betekent dat men op Integrale Ondersteuning ook een gunning krijgt. 
Daarmee zien aanbieders ook weer de meerwaarde van optie 1.  
Opmerking: Wat kan als voorwaarde worden opgenomen zodat een gecombineerde 
inschrijving (optie 2) ook aantrekkelijk wordt? 
 
 
 


