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Onderwerp: Verwerving maatwerkvoorzieningen 2022

Geachte aanbieder.

Eind juni 2020 hebben wij uw organisatie schriftelijk geïnformeerd over het verlengen, tot en met 31 
december 2021, van de overeenkomst voor de ondersteuning die uw organisatie levert op grond van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In die brief hebben wij aangekondigd u tijdens de 
zomer te informeren over het traject wat wij willen doorlopen om te komen tot nieuwe 
overeenkomsten per 1 januari 2022. Dat doen wij via deze bief.

Vijfjaar na de decentralisatie
Op 1 januari 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor ambulante begeleiding, dagbesteding en 
kortdurend verblijf. Samen met onder andere uw organisatie zijn we er in geslaagd om deze transitie 
succesvol af te ronden, is continuïteit geboden en is voorkomen dat inwoners tussen wal-en-schip 
zijn geraakt. Op de transitie volgde de transformatie: samen met partners in de stad handen en 
voeten geven aan de bedoeling ('licht waar kan, intensief waar nodig') van de decentralisaties in het 
sociaal domein. We hebben onze samenwerking versterkt door middel van ontwikkeltafels en 
proeftuinen. Afspraken zijn vastgelegd in werkinstructies en handboeken. Zicht op cliëntaantallen, 
kosten en effecten van ondersteuning wordt steeds verbeterd met behulp van nieuwe 
verantwoordingsmethodieken, dashboards en rapportages. Het verlichten van de administratieve 
lasten is hierbij ook een doel.

Sterk stijgende kosten
Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren ontwikkelingen gezien die de transformatie onder druk 
zetten. De vraag naar ondersteuning blijft meer stijgen dan op grond van demografische 
ontwikkelingen verwacht mag worden. Dit komt onder andere doordat ouderen langer zelfstandig 
thuis wonen en er ook in de geestelijke gezondheidszorg sprake is van het afbouwen van intramurale 
capaciteit. Landelijke wet- en regelgeving, zoals het Abonnementstarief Wmo en jurisprudentie 
beperkt bovendien de ruimte van gemeenten om lichtere ondersteuning in te zetten waar dat kan en 
een groter beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Maar ook binnen de 
invloedsfeer van de gemeente en zorgaanbieder wordt zwaardere ondersteuning nog te weinig 
afgeschaald en voorkomen. We zien een grote stijging van zwaardere vormen van ondersteuning die 
daarnaast ook langer worden ingezet, maar ook het beroep op relatief eenvoudige
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maatwerkondersteuning stijgt. Gevolg van deze ontwikkelingen is dat de kosten voor de Wmo snel 
stijgen. In 2019 en 2020 zijn daarom al financiële maatregelen genomen, maar het meerjarig 
financieel beeld blijft sterk negatief. Daarom zullen we op zowel de Governance (samenwerking), de 
Toegang tot ondersteuning als de Verweving (inkoop) de komende periode keuzes moeten maken.

De transformatie voortzetten
In aanloop naar de decentralisatie en de daarop volgende transformatie hebben we vier leidende 
principes opgesteld voor het sociaal domein. Gezien de stijgende kosten hebben we een vijfde 
principe toegevoegd:

1. Werken vanuit het perspectief van de inwoner
2. Benutten van de kracht van de wijk
3. Samenhangende aanpak zonder schotten en kolommen
4. Samenwerken met alle betrokkenen, met respect voor ieders rol en belang
5. Organiseren van doelmatige inzet van ondersteuning en kostenbewustzijn

Aan de hand van deze vijf leidende principes zullen we de transformatie van het sociaal domein de 
komende jaren voortzetten. Ons doel is het bieden van de juiste ondersteuning: 'licht waar kan, 
intensief waar nodig - passend en betaalbaar'. Daarbij willen we steeds meer aansluiten op de 
vragen uit de wijken.

Duurzaam partnerschap-gezamenlijke verantwoordelijkheid
Om onze doelen te realiseren is een goede samenwerking cruciaal. We willen werken aan wederzijds 
vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beleidsmatige en financiële 
doelstellingen. Verder zullen we kritisch kijken naar het aantal samenwerkingspartners en zullen we, 
net als binnen de Jeugdhulp, kijken welke sturingsmogelijkheden er zijn op de financiële 
doelstellingen. Daarbij willen we samen met u de mogelijkheid onderzoeken om ook voor de Wmo 
budgetplafonds te hanteren. Voor resultaatsgericht werken en bekostigen is een wetswijziging in 
voorbereiding. Wij onderzoeken ook -anticiperend op deze wetswijziging- hoe de ondersteuning te 
contracteren op basis van een afgesproken resultaat.

We zullen over de verwerving verder in gesprek gaan via de Ontwikkeltafel Begeleiding en de 
Ontwikkeltafel Hulp bij het Huishouden. De eerste Ontwikkeltafels vinden plaats in september 
(voorlopige data zijn 10 en 15 september). U ontvangt een uitnodiging met de definitieve data.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
Namens het college,
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