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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat wij tot een akkoord zijn gekomen met 
een aantal zorgaanbieders voor de uitvoering van de begeleiding. Onderdelen uit de 
AWBZ te weten de individuele begeleiding, dagbesteding en het kortdurend verblijf 
zullen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 worden overgeheveld.  De 
overeenkomsten waarover wij dit akkoord hebben bereikt zijn zowel voor nieuwe 
cliënten die begeleiding nodig hebben als voor de cliënten die nu begeleiding hebben 
en onder het overgangsrecht vallen. Hiermee bieden we zorg continuïteit.  
 
KERNBOODSCHAP 
Deze decentralisatie betreft de begeleiding en ondersteuning voor een brede 
doelgroep. Een hele nieuwe doelgroep en een nieuwe verantwoordelijkheid voor de 
gemeente. Wij zetten nadrukkelijk in op het structureel verminderen van de zorgvraag. 
Daarnaast zijn wij met de aanbieders tot een akkoord gekomen om in ruil voor flexibele 
inzet van uren bij nieuwe cliënten een kortingspercentage op de tarieven te 
accepteren. Dit pakket moet ervoor zorgen dat wij binnen de huidige financiële kaders 
blijven.  
 
In september 2013 heeft u de uitgangspuntennota Begeleiding 2.0 vastgesteld. Een 
van de uitgangspunten hierin was de keuze voor de methode van bestuurlijk 
contracteren voor de uitvoering van de begeleiding. Deze methode verkozen wij boven 
een aanbesteding.  
De voornaamste reden hiervoor waren:  
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 Bij bestuurlijk contracteren houdt de gemeente beter de regie op het 

voorzieningen niveau en de dienstverlening. Er kan namelijk tussentijds 
worden bijgestuurd, hetgeen bij aanbesteding niet kan.  

 Bestuurlijk contracteren biedt tevens een structuur om doorlopend te innoveren 
en tot effectievere voorzieningen te komen.  

 Bestuurlijk contracteren kan goed worden ingezet binnen wijkgericht werken. 
De ondersteuningsvraag kan per wijk namelijk verschillen en kan ook aan 
verandering onderhevig zijn.  

 
 
Deze nieuwe taak moeten wij realiseren binnen de krappe financiële kaders. Grofweg 
zijn er twee manieren om binnen de kaders te blijven en dat is het remmen van de 
hoeveelheid en/of het verlagen van de prijs. Wij kiezen voor een combinatie 
hiervan.  
 
Structureel de zorgvraag verminderen willen wij gaan realiseren door zoveel mogelijk 
preventief te werken en door laagdrempelige algemene voorzieningen te realiseren. 
Het wijkgericht werken is hier een voorbeeld van. Dat is een van de instrumenten 
waarmee wij de vraag om dure zorg anders willen gaan oplossen of verminderen. Ook 
willen wij de verschuiving van zorg naar welzijn stimuleren. Met een grote groep 
organisaties, zowel zorg als welzijn, hebben we in 2014 een intensieve dialoog 
gevoerd over de inrichting van het sociaal domein en de inrichting van deze 
transformatie.  
 
Voor hen die het nodig hebben zal echter een zwaardere, professionele vorm van 
ondersteuning nodig zijn of blijven. Deze krijgen een indicatie voor een ondersteunings 
aanbod. Dat kan begeleiding aan huis zijn of groepsbegeleiding. Dat zijn voorzieningen 
die nu onder de AWBZ vallen en die door zorgaanbieders worden aangeboden en die 
nu met deze overeenkomsten gecontinueerd worden.   
 
Voor het afsluiten van deze overeenkomsten hebben we de zorgaanbieders gevraagd 
een om een korting op de tarieven te accepteren. Voor de overgang cliënten lag dit 
kortingspercentage lager dan voor de nieuwe cliënten. Vergeleken met het maximale 
tarief dat nu kan worden uitbetaald zijn deze percentages 15% en 25%.  
 
Deze korting was helaas nodig om binnen de begroting te blijven en om nog wat 
middelen te reserveren voor innovatie. Wij zijn blij dat de zorgaanbieders deze 
kortingen wilden accepteren, waarbij zij wel de vrijheid krijgen om de ureninzet bij de 
nieuwe cliënten te flexibiliseren. Wij zullen nauwlettend monitoren of de noodzakelijke 
zorg hierbij wel veiliggesteld is en blijft.   
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CONSEQUENTIES 
De Wmo is een open einde regeling. Dit betekent dat we geen limiet kunnen stellen, 
iedereen die een zorgvraag heeft moeten we helpen. Als de zorgvraag groter uitvalt 
dan we nu hebben berekend, op basis van historische gegevens, dan kan een 
overschrijding van de beschikbare rijksbudgetten het gevolg zijn, en mogelijk ook de 
gemeentebegroting. Uiteraard zullen wij dit nauwgezet volgen en u daarover  frequent 
rapporteren.  
 
VERVOLG 
Inherent aan de methode van bestuurlijk contracteren is het organiseren van een 
structurele dialoog tussen gemeente, aanbieders en het maatschappelijk veld. Middels 
deze dialoog blijven wij gefocust op de vraag; doen wij de juiste dingen en doen wij de 
dingen juist?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


