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1. Inleiding 

Op 3 juni 2014 heeft het college ingestemd (2014/202253) met de offerteaanvraag voor de 

maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 (individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband, 

kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning). Bijlage A geeft een overzicht van de 

aanbieders die hebben ingeschreven, voor welke percelen en tegen welk tarief. Het college 

wordt nu gevraagd in te stemmen met de voorlopige gunning van de opdrachten voor de 

maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. Na een standstill-termijn van 20 kalenderdagen zal in 

beginsel de opdracht aan de inschrijvers worden gegund en zal met hen een overeenkomst 

worden gesloten. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de voorlopige gunning maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 vast te 

stellen. 

2. Het college besluit op grond van economische en/of financiële belangen van de 

gemeente en van de aanbieders bijlage A niet openbaar te maken en geheimhouding 

op te leggen ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en 

omtrent de inhoud van de stukken. 

3. Het college besluit de kosten van de te leveren diensten vanaf 2015 te dekken uit de 

te ontvangen decentralisatie-uitkering van het Rijk welke in de meicirculaire 2014 

bekend is gemaakt.. 

4. Het college besluit de inschrijvers te informeren over de voorlopige gunning. 

5. Het college besluit de namen van de inschrijvers per perceel te publiceren op 

Tenderned. 

6. Het college zendt het besluit ter informatie aan de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Vóór 1 oktober 2014 zijn contracten gesloten met aanbieders voor de levering van 

maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. Hierdoor kunnen kwetsbare burgers per 1 januari 2015 

waar nodig ondersteund worden in hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. 

 

4. Argumenten 

 

Offertes van inschrijvers voldoen aan de gestelde eisen 

De transformatieplannen uit de offertes van de inschrijvers zijn door een regionaal 

beoordelingsteam gescoord volgens de methodiek beschreven in de offerteaanvraag. Alle 

inschrijvers voldoen aan de minimumscore op de verplichte criteria. 

 

Uitgavenraming past binnen het budget 

De geoffreerde tarieven zijn beoordeeld op de wijze zoals in de offerteaanvraag beschreven 

en doorgerekend aan de hand van de beschikbare cliëntgegevens per aanbieder. Hieruit is 

gebleken dat met de geoffreerde tarieven en op grond van de nu beschikbare gegevens, 

binnen het daarvoor beschikbare budget van de gemeente gebleven kan worden. 

 

Inkoopprocedure wordt in regionaal verband uitgevoerd 

Alle deelnemende gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, 

Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort) contracteren dezelfde aanbieders onder dezelfde 
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voorwaarden. Aan alle colleges van de deelnemende gemeenten wordt op 2 september 2014 

het besluit tot voorlopige gunning voorgelegd. 

 

Continuïteit van zorg gewaarborgd 

Vrijwel alle huidige aanbieders worden (al dan niet als onderaannemer) gecontracteerd. 

Cliënten die op dit moment ondersteuning krijgen van aanbieders die niet hebben 

ingeschreven moeten worden overgedragen aan aanbieders die wel hebben ingeschreven. Het 

betreft slechts een klein aantal cliënten (ongeveer 25, ofwel 2 à 3 procent) waarvoor ruim 

voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn. Continuïteit van ondersteuning voor cliënten staat 

voorop; waar nodig zullen (tijdelijk) maatwerkoplossingen met aanbieders gerealiseerd 

worden. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Open einde karakter van de maatwerkvoorzieningen 

Op grond van de huidige ramingen ten aanzien van het volume passen de geoffreerde tarieven 

binnen de financiële kaders van de gemeente. De ontwikkeling van het volume is echter niet 

volledig te voorzien. Als er in individuele gevallen geen ondersteuningsmogelijkheden in het 

eigen netwerk of door middel van algemene voorzieningen beschikbaar zijn, zullen wij aan 

burgers maatwerkvoorzieningen moeten toekennen. We zullen door middel van 

contractmanagement scherp toezien op de ontwikkeling van het volume en waar nodig 

maatregelen nemen dan wel voorstellen. 

 

6. Uitvoering 

De contracten zullen op 29 september 2014 door alle partijen worden ondertekend (zie 

bijlage B, C en D). De burgemeester zal verzocht worden aan de wethouder Wmo een 

volmacht af te geven (art. 171 Gemeentewet) voor de ondertekening van de contracten 

namens de gemeente. 

 

7. Bijlagen 

 

A. Overzicht aanbieders, percelen en tarieven 

B. Overeenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 

C. Algemene inkoopvoorwaarden Stichting RIJK 

D. Bewerkersovereenkomst 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


