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Gemeente V

Hellendoorn
2 4 JAN. 2017

Nota
Voor burgemeester en wethouders
Nummer: 17INT00400

*»

Onderwerp:

Datum vergadering:
Nota openbaar: J a , de

nota is openbaar

Koersdocument integrale inkoop Jeugd en Wmo

Advies:
1. Vaststellen van het koersdocument integrale inkoop Jeugd en W m o
2. O Z J T / ' S a m e n l 4 ' opdracht geven om vanuit dit kader het inkoopproces verder uit te werken
Besluit B en W:
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Korte samenvatting:
De T wentse wethouders hebben in de bestuurscommissie van de Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente (BC
OZJTJ/het bestuurlijk overleg Samen14 (BO Samen14) in januari 2 0 1 6 de opdracht gegeven de voorbereidingen
van een 'getransformeerde' inkoop te starten. De ambitie is om vanaf 2 0 1 8 naar een eenvoudiger stelsel te
komen binnen de bestaande uitgangspunten en rekening te houden met maximale ruimte voor lokale
transformatie.
De gemeenschappelijke uitgangspunten hiervoor zijn neergelegd in het Koersdocument integrale inkoop jeugd en
W m o (bijlage 1 , hierna het koersdocument). In dit koersdocument is een stip aan de horizon gezet: Als T wentse
gemeenten gaan w e door middel van "ondersteuningsbehoeften" resultaatgericht werken en daarmee het
denken in producten achter ons laten. Deze stip op de horizon past binnen de kaders van de verschillende
kaderstellende nota's die in 2 0 1 4 door onze gemeenteraad zijn vastgesteld. Er is dus geen sprake van nieuw
beleid, maar van doorontwikkeling van het beleid. Het is de bedoeling dat er een integraal zorgaanbod ontstaat,
zonder onderscheid tussen W m o en Jeugdwet. Bekostiging is niet langer gekoppeld aan de verschillende
producten, maar aan de behoefte van de inwoner.
Er zijn vijf uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn voor de getransformeerde inkoop:
»
1 gezin 1 plan 1 regisseur;
»
Eigen kracht (inzet omgeving en lokale algemene voorzieningen);
»
Keuzevrijheid voor de cliënt;
»
Lokaal w a t lokaal kan;
»
Ondersteuning zo dichtbij als mogelijk.
Deze elementen moeten er aan bijdragen dat jeugdhulp en ondersteuning beter aansluit bij de leefwereld van
onze inwoners. Daarbij wordt gestreefd naar een nieuw integraal stelsel met reële prijzen. We gaan voor minder
administratie en meer (landelijke) standaarden. Daardoor komen budgetten meer ten goede aan inwoners die
ondersteuning nodig hebben.
Aanleiding:
Het koersdocument volgt op een aantal eerdere documenten over inkoop en transformatie. Er wordt verder
doorontwikkeld op het strategisch inkoopdocument Samen14 dat in april 2 0 1 4 is verschenen. Dit document
vormde de basis voor de inkooptrajecten die daarna in regionaal verband voor het sociaal domein zijn uitgevoerd.
Het strategisch inkoopdocument omschrijft niet alleen de inkoop voor 2 0 1 5 , maar biedt samen met de (lokale)
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beleidsvisies ook een doorkijk naar de gewenste transformatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om de wens integraal,
vraag- en resultaatgericht te werken. Vanwege de korte termijn en de strikte voorwaarden van zorgcontinuïteit,
was het op dat moment niet mogelijk al deze wensen uit het strategisch inkoopdocument te realiseren.
Inmiddels hebben de gemeenten meer ervaring met de nieuwe taken en bestaat de wens deze doelen te
realiseren. Om dat mogelijk te maken, vult dit koersdocument dat toekomstbeeld nader in.
Relevante eerdere besluiten:
In het voorliggende koersdocument wordt voortgeborduurd op het in april 2 0 1 4 door u vastgestelde strategische
inkoopdocument Samen 14. De uitgangspunten die in het koersdocument zijn geformuleerd vallen binnen de
eerder door u en de gemeenteraad vastgestelde kaders in de Kadernota W m o 2 0 1 5 - 2 0 1 9 , de Kadernota
Jeugdhulp 2 0 1 5 - 2 0 1 9 , de Notitie Toegang en Begeleiding Jeugdhulp 2 0 1 5 , de Notitie Toegang en
Ondersteuning W m o 2 0 1 5 en de Schets uitvoeringsorganisatie Jeugdhulp en W m o 2 0 1 5 .
Doelstelling:
Doel is om het koersdocument door de 14 Twentse colleges vast te laten stellen en verder aan de slag te
kunnen met het vormgeven van een 'getransformeerde' inkoop, die aansluit op onze lokale transformatie in het
sociale domein.
Oplossing:
Wens om verder te transformeren
Vanaf de voorbereiding op de decentralisaties in het sociaal domein werken de Twentse gemeenten intensief
samen. Dat geldt in het bijzonder voor de inkoop van ondersteuning, hulp en voorzieningen voor de Wmo en
Jeugdwet. Daarnaast werken wij aan de lokale invulling van de transformatie in het sociaal domein. Dat doen
we op verschillende terreinen: inrichten van de toegang, aanpassen van het voorliggend veld en subsidierelaties,
afspraken met verwijzers, et cetera. Deze doorontwikkeling vraagt een regionale inkoop die beter aansluit bij die
ontwikkelingen en die ruimte geeft voor de lokale transformatie.
In onze gemeente heeft het Rekenkameronderzoek uit 2 0 1 6 laten zien dat w e goed op weg zijn als het gaat om
de inrichting van onze werkzaamheden met betrekking tot de transformatie binnen het sociaal domein. De jaren
2015 en 2 0 1 6 zijn echter nog vooral jaren van overgang geweest, waarbij de organisatie is ingericht om de
(nieuwe) taken daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De komende jaren zullen volledig in het teken staan van de
verdere ontwikkeling van de transformatie.
Zo gaan we in 2 0 1 7 en 2 0 1 8 aan de slag met verschillende trajecten waarbij w e preventieve activiteiten,
jeugdhulp en ondersteuning beter laten aansluiten op de leefwereld van onze inwoners, zodat het onderdeel
uitmaakt van het ' g e w o n e ' leven van die inwoner (normaliseren). Dit doen w e onder andere door interventies in
te zetten die gericht zijn op een langdurig effect en op het vergroten van de 'eigen regie' op het leven van een
inwoner. Er wordt bekeken of alle vragen van inwoners in onze gemeente kunnen worden beantwoord met
passend beschikbaar aanbod. Ook daarbij is het uitgangspunt dat je 'doet w a t nodig is' en hierbij aansluiting
zoekt in het 'normale leven' van de inwoner. Verder wordt er bij wijze van pilot vanaf 1 januari 2 0 1 7 gewerkt
met een gebiedsteam, waarin consulenten van alle disciplines samenwerken en zij het uitgangspunt 1 gezin, 1
plan, 1 regisseur gaan vormgeven.
Het koersdocument
De wens om verder te transformeren is niet alleen bij onze gemeente aanwezig, maar bij alle Twentse
gemeenten. Als startpunt voor de 'getransformeerde' inkoop is er door de Twentse gemeenten een
koersdocument opgesteld. Dit koersdocument concretiseert de gemeenschappelijke uitgangspunten van de
gemeenten en vormt ook de basis voor de daadwerkelijke inkoop. Het schetst de stip op de horizon voor de
Twentse integrale inkoop Jeugd en W m o .
De stip aan de horizon kan als volgt worden samengevat:
Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht
werken, het denken in producten achter ons laten en integraal
werken rond de inwoner en het gezin. We geven daarmee de inwoner, toegangsmedewerker
en zorgaanbieder
meer de vrijheid om in gezamenlijkheid een ondersteuningstraject
op te zetten dat aansluit op de behoefte van
de inwoner en gebaseerd is op de eigen kracht van de inwoner.
We streven naar hoge kwaliteit van de zorgaanbieders, waarbij er geen ruimte is voor aanbieders die geen
kwaliteit willen of kunnen bieden De regie en keuzevrijheid van de inwoner stellen we centraal door het
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keuzeproces voor een aanbieder beter te faciliteren en de inwoner een centrale rol te geven bij het
ondersteuningsproces.
Bij dit alles geven we onszelf de opdracht om de administratieve lasten te verlagen voor
zowel inwoner, zorgaanbieder als gemeente. Hiermee streven we naar een duurzaam en betaalbaar stelsel.
Op 15 december 2 0 1 6 is het koersdocument vastgesteld door de BC OZJT/BO Samen14. Nu ligt het
koersdocument ter besluitvorming voor aan de 14 colleges van de Twentse gemeenten.
Op dit moment wordt slechts de koers ( = visie) vastgesteld. Over de uitvoerbaarheid hiervan kan pas op een
later moment worden besloten. Dit is afhankelijk van de beantwoording van diverse uitwerkingsvraagstukken:
*
Uitwerken van ondersteuningsbehoeften (inclusief prijs 8i juridische toets)
»
Werkwijze bij ondersteuning inwoners bij keuzeproces
*
Kwaliteitskader, resultaten en monitoring
Advisering Wmo raad
Omdat transformatie en toegang tot het sociaal domein een lokale aangelegenheid is, en de uitgangspunten in
dit koersdocument daarmee samenhangen, is een advies over het koersdocument gevraagd aan onze Wmo raad.
Een mondelinge toelichting op het (concept) koersdocument aan de W m o raad heeft plaatsgevonden op 14
december j l . Het schriftelijke advies (bijlage 2) van de W m o raad is ontvangen op 4 januari 2 0 1 7 .
De W m o raad kan zich vinden in de stip op de horizon die in het koersdocument wordt geschetst. Dat de
gemeenten uitgaan van resultaatgericht werken, het denken in strakke formulering van producten en diensten
w o r d t losgelaten en we integraal gaan werken rond de inwoner en het gezin wordt door hen van harte
onderschreven. Zij realiseren zich dat er sprake is van een eerste schets en vragen bij de verdere uitwerking en
verdieping aandacht voor de volgende punten:
Invulling van de afstemming van de zorginhoud met de cliënt
Invulling van de onafhankelijkheid van de regisseur
De vrijheidsgraden van de (zorg) professional
Het oogmerk dat niet alleen de financiën leidend zijn
De genoemde aandachtspunten worden meegenomen in de verdere uitwerking. Hierbij wordt opgemerkt dat er
ook nu ook al wordt gewerkt met een onafhankelijk regisseur (bij ons consulent) en dat financiën alleen zeker
niet leidend zijn.
Ook maakt de Wmo raad nog enkele specifieke opmerkingen ten aanzien van het koersdocument. Hieronder
w o r d t kort op die opmerkingen ingegaan.
Eigen kracht
Wij zijn het met de Wmo raad eens dat in overleg tussen cliënt, regisseur en zorgprofessional altijd aandacht
moet zijn voor de (on)mogelijkheden van inwoners om gebruik te maken van eigen kracht en/of het kunnen
voeren van de eigen regie. De ondersteuningsbehoefte wordt gezamenlijk bepaald. Het ' w a t ' tussen cliënt en
consulent en het 'hoe' tussen cliënt en zorgverlener.
De gemaakte opmerkingen worden meegenomen bij de implementatie van dit verandertraject en daarmee
samenhangend scholing van de consulenten.
Definitie voorveld, voorliggend veld
We begrijpen dat er bij de Wmo raad behoefte is aan het eenduidig hanteren van begrippen. Hier zal aandacht
voor zijn. In principe wordt in onze stukken de term voorliggend veld of voorliggende voorziening gehanteerd.
Het gaat dan om alle vrij toegankelijke voorzieningen, die door organisaties of particulieren worden aangeboden.
Kwaliteitseisen,
toezicht etc.
Terecht wordt de opmerking gemaakt dat er een paragraaf wordt gemist over de kwaliteitseisen die de
gemeente hanteert. Het uitwerken van een kwaliteitskader is door O Z J T / S a m e n M benoemd als één van de
regionale uitwerkingsvraagstukken.
Communicatie
Uiteraard maakt het helder en tijdig informeren van inwoners over de voorgestane veranderingen onderdeel uit
van dit traject.
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Reacties vanuit de gemeenteraad
De raadsleden zijn gevraagd om naar behoefte schriftelijk te reageren op het koersdocument. Op 9 januari \\. is
er een reactie van BurgerBelang ontvangen (bijlage 3). BurgerBelang kan zich vinden in de geschetste visie. Zij
stellen wel dat de zogenaamde nieuwe stip op de horizon besproken en vastgesteld moet worden in de
gemeenteraad van Hellendoorn. In de commissievergadering samenlevingszaken van 17 januari j l . is hier door
wethouder Johan Coes op gereageerd. Er is aangegeven dat de stip op de horizon die in het koersdocument
w o r d t geschetst, past binnen de kaders van de verschillende kaderstellende nota's die in 2 0 1 4 door de
gemeenteraad zijn vastgesteld. Er is dan ook geen sprake van nieuw beleid, maar van doorontwikkeling van het
beleid. Verder is uitgelegd dat voor huishoudelijke ondersteuning een apart traject loopt.
Tijdens dezelfde commissievergadering hebben nog enkele fracties gereageerd op het koersdocument. Men is
positief over de uitgangspunten.
Effecten:
De Twentse gemeenten verwachten met deze stip aan de horizon een belangrijke stap te kunnen zetten in de
transformatie. Ze spreken de intentie uit om dit zo spoedig als mogelijk te realiseren. In beginsel wordt er
gestreefd naar implementatie voor 1 januari 2 0 1 8 .
Op drie aspecten moet er een andere werkwijze worden ingericht:
1. Het zorgaanbod door de zorgaanbieders dat moet aansluiten op de ondersteuningsbehoefte en mogelijk op
een andere wijze wordt samengesteld.
2. De toewijzing door de gemeente en de afspraken over w a t inwoners kunnen verwachten van te geboden
ondersteuning.
3. De administratie en contractbeheer,
door aanpassing van de registratie, control, monitoring binnen de eigen
gemeenten en door O Z J T / S a m e n M .
Bij deze veranderingen komen de nodige risico's en randvoorwaarden kijken. Deze zijn zo volledig mogelijk
benoemd op bladzijde 16 en 17 van het koersdocument.
Ondanks dat de uitvoerbaarheid van de visie nu nog niet ter besluitvorming voorligt, is het goed om ook alvast
bekend te zijn met de volgende risico's daarin:
Resultaat gericht werken en huishoudelijke
ondersteuning
Bij het invullen van de ondersteuningsbehoeften is het belangrijk dat de mogelijke ondersteuningsvragen,
beoogde resultaten en de regierol van de gemeente zorgvuldig worden uitgewerkt. Dit ook met het oog op de
rechterlijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2 0 1 6 over het resultaat 'schoon huis' bij
huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning valt volgens het koersdocument onder de scope van
de integrale inkoop. Voor de beleidsontwikkeling van huishoudelijke ondersteuning loopt momenteel een apart
traject. De juridische haalbaarheid van het onderbrengen van huishoudelijke ondersteuning bij de integrale inkoop
w o r d t in januari en februari 2 0 1 7 nader onderzocht.
Tijdspad,
implementatie
De planning is erg krap. Een goed bestek neerzetten vraagt tijd. Verder vinden wij het hanteren van een periode
van drie maanden voor implementatie niet reëel. Uiteraard is het mogelijk om voorbereidingen te treffen en dit
zal ook zeker gebeuren. Het gesprek over de (nieuwe) zorginzet met cliënten, het opstellen van beschikkingen en
het registreren van wijzigingen in de systemen kan pas na afronding van een aanbesteding plaatsvinden. De
consequentie daarvan moet niet worden onderschat.
Planning:
Het vaststellen van het koersdocument is de eerste fase van het inkoopproces. In de maanden januari 2 0 1 7 tot
en met maart 2017 vult een ambtelijke werkgroep vanuit het 0ZJTZSamen14 de stip aan de horizon verder in en
verzamelt informatie die nodig is om de inkoop te starten. Er vindt afstemming en consultatie plaats bij
inwoners, toegangsmedewerkers en aanbieders. Verder worden de eerder al genoemde vraagstukken nader
uitgewerkt.
In beginsel is de planning gericht op afronding van de implementatie van de integrale inkoop voor 1 januari
2 0 1 8 . De BC OZJT/BO Samen 14 neemt op 4 april 2 0 1 7 een besluit over het gewenste tijdspad. Hierbij lijken op
voorhand vier opties mogelijk:
1.
Start inkoop in april 2 0 1 7 en afronding van de implementatie voor 1 januari 2 0 1 8 .
2.
Start inkoop tussen april en zomervakantie en afronding van de implementatie voor 1 januari 2 0 1 8 .
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3.
4.

Start inkoop na zomervakantie en afronding van de implementatie voor 1 juli 2 0 1 8 .
Start inkoop einde 2 0 1 7 en afronding van de implementatie voor 1 januari 2 0 1 9 .

Bij de genoemde planningsopties 3 en 4 wordt de kanttekening gemaakt dat de contracten voor jeugdhulp
(Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdzorgplus, specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming 8i jeugdreclassering)
in 2 0 1 8 niet nog eens verlengd kunnen worden. Hier moet hoe dan ook een nieuw inkooptraject voor komen.
Financiële consequenties:
Ten behoeve van de inkoop gelden de volgende financiële uitgangspunten:
»
Sturing op de beschikbare budgetten niet alleen via de prijs;
»
Eén Twentse (reële) prijs;
»
Financiële houdbaarheid;
«
Verminderen administratieve last;
» Woonplaatsbeginsel (op grond van dit beginsel wordt bepaald welke gemeente betaalt).
Tijdens de vaststelling van het koersdocument in de BC OZJT/BO Samen14 op 1 5 december 2 0 1 6 is benoemd
dat het totale financiële effect van de voorgestelde wijziging van de bekostigingsstructuur inzichtelijk moet
worden gemaakt, voordat over de uitvoerbaarheid kan worden beslist.
Personele consequenties:
N.v.t.
Juridische consequenties:
N.v.t.
Informatisering I Automatisering:
N.v.t.
Burger- en overheidsparticipatie:
De W m o raad is om advies gevraagd. Er is een schriftelijk advies van de W m o raad ontvangen op 4 januari j l .
waarop onder de kop 'Oplossingen' in dit voorstel is ingegaan.
In het verdere regionale traject vindt afstemming en consultatie plaats bij inwoners, toegangsmedewerkers en
aanbieders. Lokaal w o r d t de W m o raad actief betrokken bij de vervolgstappen.
Communicatie:
Communicatie is een integraal onderdeel van dit proces. De communicatie kent t w e e sporen: communicatie over
het proces en dialoog met betrekking tot de inhoud.
Op 16 december 2 0 1 6 heeft het O Z J T / S a m e n M een persbericht naar buiten gebracht over de vaststelling van
het koersdocument door de BC OZJT/BO Samen14.
In de maanden januari 2 0 1 7 tot en met maart 2 0 1 7 vindt er op regionaal niveau afstemming en consultatie
plaats bij inwoners, toegangsmedewerkers en aanbieders met betrekking t o t de inhoud.
Bijlagen:
-Bijlage 1 : Koersdocument integrale inkoop jeugd en W m o
-Bijlage 2: Advies W m o raad van 4 januari 2 0 1 7
-Bijlage 3: Reactie van BurgerBelang op het koersdocument van 9 januari 2 0 1 7
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