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Geacht college,

Met het schrijven d.d. 22 maart jl (kenmerk 2017-03-22-01) ontvingen wij uw adviesaanvraag
m.b.t. de inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo en maatschappelijke opvang/beschermd
wonen GGZ en de individuele voorzieningen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Hierover heeft u ons op 21 februari jl. in een voorgesprek geïnformeerd.
Met de hoofdlijnen van de voorliggende Inkoopnota, die erg algemeen en intentioneel van aard
is, kan worden ingestemd. De uitwerking van de verschillende intenties en voornemens zullen
sterk bepalend zijn voor de uiteindelijke inkoop. De raden willen dan ook graag betrokken
worden bij de verdere uitwerking van de nota en zien de uitnodiging hiervoor graag tegemoet.
Meer in detail hebben wij nog de volgende opmerkingen en adviezen:
• Pag. 5 “Realisatie doorgaande zorglijnen”: in dit gedeelte wordt gesproken over “kansen” en
het “kunnen” realiseren van één ondersteuningsplan. Geadviseerd wordt dit “dwingender” te
formuleren.
Met belangstelling wordt uitgekeken naar de uitwerking van het proces om te komen tot de
aanwijzing van één regisseur.
• Pag. 7: Graag worden de raden betrokken bij de verdere uitwerking van de pilots rond
resultaatsturing en outputgerichte bekostiging.
• Pag. 7: Gesproken wordt over “realistische tarieven”: geadviseerd wordt hierbij aan te geven
dat de tarieven voor alle betrokken partijen (gemeente en zorgaanbieders) realistisch moeten
zijn.
• Pag. 8: Gelijke Inkoopvoorwaarden en tarieven voor aanbieders: er vindt geen
bevoorschotting plaats. Gelet op de bedrijfsvoering van de (kleine) organisaties wordt
geadviseerd een korte betaaltermijn te hanteren.

Graag zijn wij desgevraagd bereid om een nadere toelichting te geven op dit advies en wensen u
veel wijsheid toe bij de verdere uitwerking van de Inkoopvoorwaarden.

Met vriendelijke groeten,
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De heer J. Wesselink,
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn
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