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Geachte mevrouw Van der Stelt en heer Püper,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van

Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot pilot

dagbesteding, onderdeelvan het beleidsplan Wmo 2015 delen wij u, met opneming van de inleiding,

het volgende mede.

tn de commissie Burgers en Samenleving en in de gemeenteraad van Roermond is uitgebreid
gesproken en z'ljn indringend vragen gesteld naar de mogelijke inschakeling van ook kleine,

creatieve en nieuwe zorgaanbieders i.v.m. de transformatieopgave.
De LVR-fractie heeft in het kader van het vorengaande vragen gekregen van potentiële nieuwe

zorgaanbieders uit onze regio.
De LVR venrijst naar het beleidsplan WMO 2015 met name naar pagina 22 onder 3 punt 4; de

pilot dagbesteding.

E. Bouten
BS/Welzijn
0475 - 359 646

Voert de gemeente in het kadervan de dagbesteding, onderdeel van het

beleidsplan WMO 2015, gesprekken met de huidige en bestaande

zorgaanbieders?
Ja, de reeds opgestarte inkoopprocedure voor de regio Midden-Limburg is

nadrukkelijk opengesteld voor zowel bestaande als nieuwe aanbieders.

Voert de gemeente in het verlengde van hetgeen onder vraag I is gesteld ook
gesprekken met nieuwe zorgaanbieders?
Ja, de gemeente voert ook gesprekken met nieuwe zorgaanbieders.

Vraag 3 lndien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, kan het college dan aangeven

wat het aantal nieuwe zorgaanbieders is waarmee de

gesprekken/onderhandel i ngen gevoerd worden?
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Nee, dat is juridisch-technisch pas mogelijk nadat de inkoopprocedure is afgerond

Het is in deze fase van de procedure wel al duidelijk dat er nieuwe aanbieders

toegelaten zijn tot het sluiten van raamcontracten.

lndien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, op welke wijze worden deze
zorgaanbieders betrokken bij de inkoopopgave voor 2015 van de gemeente?

Na de fase van toelating tot de raamcontracten worden de bestaande en nieuwe

aanbieders in de verdere procedure voor het afsluiten van uitvoeringscontracten

meegenomen.

Met een venr'ljzing naar het WMO beleidsplan; wordt er voldoende aandacht
besteed bij de inkoop van de transformatieopgave aan: ander aanbod, prijs
(lees goedkoper), diensten dichter bij de leefwereld van de mensen die een

beroep doen op de WMO zorg? Zo ja, op welke wijze en op welke moment zien
wij dat in de inkoopactiviteiten terug?
Ja. Voor 2015 ligt de nadruk vooral op transitie en zorgcontinuïteit. Maar een aantal

transformatie-elementen zijn reeds opgenomen in het programma van elsen. Ook in

de verdere uitvraag ten behoeve van de uitvoeringscontracten wordt expliciet
gevraagd naar de wijze waarop innovatie wordt vormgegeven en welke
maatregelen de aanbieders nemen om de budgetkorting op te vangen. Aanbieders

hebben de vrijheid om binnen de af te sluiten contracten nieuwe

maatwerkproducten te ontwikkelen en te leveren.

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden

wethouders van Roermond,
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