FAQ Informatiebijeenkomst Wmo 12 november 2021
Vraag
Is deze presentatie nog later terug te zien?

Op basis waarvan worden dialoogpartners gekozen?

Antwoord
Ja, de presentatie en het verslag komen op de website van regio Hart van Brabant:
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/mens-en-samenleving/inkoop-sociaaldomein-2022
1) Op een aanmelder mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, 2) een aanmelder
moet aan alle geschiktheidseiden voldoen en 3) aanmelder moet de hoogste score behalen
op basis van de selectiecriteria (minimaal een voldoende per selectiecriterium).

Als er maar één dialoogpartner per gebied wordt uitgekozen voor de dialoogfase, wat gebeurt er
dan als die ene partner ervoor kiest niet in te schrijven?

In een dergelijke situatie onderzoeken we of het is toegestaan om een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging te volgen. Echter, omdat de
voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht niet wezenlijk mogen wijzigen, kan dit
betekenen dat de regio (gebied) een nieuwe aanbesteding moet starten.

Voor de duidelijkheid, de dagbesteding die je noemt waarvan andere voorwaarden gelden is de
arbeidsmatige dagbesteding en niet de dagbesteding voor ouderen (want deze valt onder wmo
begeleiding toch?) dit blijft onduidelijk zo vandaar mijn vraag.
Waarom is de inschatting dat het aantal cliënten fors lager is in de nieuwe situatie bij Beschermd
wonen?
wat zijn de concrete richtlijnen voor het maken van samenwerkingsafspraken in relatie tot de
concurrentieregels die gelden tijdens de aanbesteding? (Mededingingswet?)

Dat klopt, voor arbeidsmatige dagbesteding geldt een apart inkoopspoor. Dagbesteding die
enkel is gericht op het creëren van stabiliteit valt wel binnen Wmo begeleiding. Dit noemen
we dagopvang.
Dit is toe te schrijven aan de uitval Wlz cliënten.

Mag je in principe wel voor alle vier de gebieden bij WMO begeleiding en voor beschermd wonen
hoofdaanbieder zijn?
Gelden de regels die je benoemt voor na gunning of al in de dialoogfase?
WMO begeleiding betekent dus dat dagbesteding voor ouderen/dementerenden hier ook niet
onder valt.
Zoals ik het hoor kunnen alleen grote spelers of samenwerking met enorm goede overhead in
aanmerking komen voor hoofdaannersschap. Houd dit automatisch in dat het voor een kleine
ondernemer zoals ik beter is te wachten tot die bekend zijn en dan daar bij aansluiten? en zo ja,
kunnen die hoofdaanbieder mij weigeren?
Kunnen partijen die onderdeel zijn van een combinatie afzonderlijk declareren of gaat dit voor de
combinatie als geheel?
Welke 4 gebieden zijn er?
Kunnen jullie nog uitleg geven over DB-werk?
Hoe kom je met elkaar in contact per gebied? Dit om elkaars wensen te inventariseren?

Aanvullende vraag t.a.v. geschiktheidseisen onderaannemersschap: de hoofdaanbieder bepaalt dus
deze geschiktheidseisen en niet de gemeente?

als Db voor ouderen onder WMO begeleiding valt, welke doelgroep wordt dan bediend in de WMO
dagbesteding waarvoor de procedure nog separaat ingericht & gestart zal worden?
Wanneer word het selectiedocument en richtlijnen acn gepubliceerd. Deze zijn nodig om de eisen te
weten waaraan je moet voldoen toch?
Kunnen jullie iets zeggen over de gewijzigde tijdslijn? Gisteren werd bekend dat de nieuwe
aanbestedingen pas per 1-1-2023 zullen ingaan. Wat betekent dit voor de deadlines van de selectie-,
dialoog-, en gunnigsfase?
Wanneer precies komen de aanbestedingsdocumenten op Tenderned? Voor 1 december? Of wordt
de planning anders?
Dus voor 2023 geen nieuwe aanbieders?

Begrijp ik het goed dat er nog een info bijeenkomst komt voor DB voor ouderen? (dagopvang)

Voorbereiden zonder informatie uit selectiedocumenten is lastig
Kan er een mail naar aanbieders gezonden worden als het gepubliceerd wordt op Tenderned?
Nieuwe ingangsdatum betekent ook iets voor huidige contracten
Los van deze mannier van werken is PGB ook een optie?

Wij zijn woongroep met PGB, en willen graag naar Zorg in Natura, hoe zit dit dan met overstappen?
Is dit nog mogelijk?

Aanbieders dienen rekening te houden met de leidraad en richtlijnen van ACM. Deze zijn
online te vinden, maar publiceren we voor de volledigheid ook samen met het
selectiedocument op TenderNed.
Dat is toegestaan. De 'regels' gelden voor één gebied óf één segment.
Deze regels gelden ook al bij de aanmelding, gedurende de hele aanbestedingsprocedure en
looptijd van de overeenkomst.
Dit is niet juist, dagbesteding voor ouderen/dementerenden is juist vaak gericht op het
creëeren van stablisatie. Dit type dagbesteding (dagopvang) valt wel onder Wmo
begeleiding.
Wij denken juist ook kleine aanbieders de mogelijkheid te geven om aan te melden. U dient
zelf de afweging te maken of u wilt wachten of niet. Aanbieders bepalen zelf hoe zij hun
samenwerkingsverband vormgeven. Een samenwerkingsverband kan verzoeken tot
toetreding weigeren.
Dit onderwerp komt aan bod in de dialoog.
Zie presentatie.
We kiezen voor een goed dekkend regionaal aanbod. Er worden meerdere aanbieders
gecontracteerd (geen maximum).
Er staat al een lijst van de huidige aanbieders in de gemeente op de website. Aanbieders
kunnen zelf contact met elkaar zoeken. De gemeente onderzoekt hoe zij dit verder kan
faciliteren, bijvoorbeeld door middel van een contactenlijst.
De regio bepaalt de geschiktheidseisen. Aanbieders bepalen echter wel zelf met wie ze een
samenwerkingsverband willen vormen. Het is mogelijk dat een samenwerkingsverband
aanvullende eisen of afspraken maakt met aanbieders om tot het samenwerkingsverband
toe te treden.
We verwachten dat hier op de lange termijn nog ontwikkelpotentie zit. Binnenkort wordt de
inkoopstrategie vastgesteld. We onderzoeken of we daarvoor een aparte
informatiebijeenkomst kunnen organiseren.
Nog niet bekend, maar niet meer in 2021. Houd de website en TenderNed in de gaten voor
meer informatie.
Het betekent dat we voor de procedure meer tijd nemen. Hierdoor kunnen we een
zorgvuldige selectie doen en een goed met elkaar de dialoog voeren. We verwachten dat
iedere fase (selectie-, dialoog en gunningsfase) wordt verruimd.
Nog niet bekend, maar niet meer in 2021. Houd de website en TenderNed in de gaten voor
meer informatie.
We hopen in 2022 wel al de nieuwe aanbieders te contracteren, maar het contract gaat pas
in op 1 januari 2023. We houden rekening met een implementatieperiode.
Nee, want de dagopvang valt in de begeleiding. De informatiebijeenkomsten voor WMO
begeleiding zijn al geweest en de inkoopstrategie is al vastgesteld. We adviseren u hiernaar
te kijken via de website.
Begrijpelijk, maar we moeten het juiste proces doorlopen. De besluitvorming volgt nog, dus
we kunnen hier helaas nog niets over delen.
Ja, dit kunnen wij doen.
Dat klopt, we zijn bezig met de verlengingen. Huidige aanbieders horen daar binnenkort
meer over.
PGB is altijd een optie voor een cliënt. Wel dient de inwoner te voldoen aan de eisen om
voor een PGB in aanmerking te komen. Dit geldt ook voor de zorgaanbieder die de PGB
uitvoert.
Ja, dat is mogelijk. Alle geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de procedure. Er
dienen geen uitsluitingsgronden op uw organisatie van toepassing te zijn en u dient te
voldoen aan de geschiktheidseisen.

