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Verslag Adviesgroep Wmo Westerkwartier  

 
Datum: 29 april 2021  
Tijdstip: 10.00 uur – 10.30 uur  
Vorm: Teams-vergadering 
 
Aanwezig: 
Erna van Bezoen (DNZT), Jasper Otter en Herma Hemmen (Haute Equipe), Hetty Osseforth 
(BTWT), Esther Ellen (De Zijlen), Gerjanne Romer (De Schans), Henk Bos (Adviesraad 
sociaal domein Westerkwartier), Gert Piers (Veldzicht), Pankaja Bours (De weide blik), Petra 
Griffioen (Cosis), Mirjam van der Spek (Kuijpers en Houtman) en Marlous Elderman en 
Carola van Engeland (gemeente Westerkwartier) 
 
Afwezig m.k.: 
Vredewold, Coöperatie Dichtbij, Paletzorg, Vlot Groningen en Factor 5. 
 
1. Welkom en mededelingen 
Marlous heet de aanwezigen van harte welkom. Er volgt een korte voorstelronde van de 
mensen die vorig overleg niet aanwezig waren. 
Er zijn geen mededelingen 
 
2. Verslag overleg 6 april 2021 
Alle onderwerpen komen vandaag terug in het overleg. Er zijn geen opmerkingen over het 
verslag. 
 
3. Bespreken reacties Voorlopig voorstel & vervolg 
Er zijn drie reacties ontvangen. Van een aantal aanbieders zijn vragen ontvangen over de 
uitvoering van de overeenkomst. Deze bespreekt Marlous apart met de aanbieders.  
Twee aanbieders hebben aangegeven akkoord te gaan met verlenging van de 
overeenkomst. Een aanbieder heeft een vraag gesteld over de verlening van de 
overeenkomst.  
 
Er is een opzegtermijn van zes maanden voor het contract. De gemeente heeft de eerste 
aankondiging ruim voor de zes maanden gedaan.  
 
De gemeente zoekt de verbinding tussen Wmo en Jeugdhulp. Het contract Jeugdhulp 
eindigt op 30 juni 2022. Daarom sluiten we aan bij deze datum. Het huidige contract Wmo 
loopt af op 31 december 2021. Dit voorstel richt zich op de verlenging tot 30 juni 2022. Het 
lokale aanbod Jeugd en Wmo kan dan vanaf 1 juli 2022 waar mogelijk gezamenlijk worden 
ingekocht. Het gaat nu om de verlenging van de deelovereenkomst, de raamovereenkomst 
(basisovereenkomst) wordt niet opgezegd. Als we eventueel weer via Open house inkopen, 
kan de raamovereenkomst blijven gelden.  
 
Geconcludeerd wordt dat de aanbieders zich kunnen vinden in de verlenging van de 
overeenkomst en unaniem hiermee instemmen. Dit voorstel wordt nu aan het college 
voorgelegd. De aanbieders ontvangen hierover dan een brief. 
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4. Bijpraten Inkoopprocedure Sociaal Domein 
Herma vertelt over de voortgang en ontwikkelingen rondom de nieuwe Inkoopprocedure. 
We hebben goed gekeken naar de data die er voor de Wmo beschikbaar zijn. We hebben 
hierbij ook gekeken naar de verdeling binnen de vier oude gemeenten. Daarnaast hebben 
we kwalitatieve data opgehaald uit de gesprekken die we hebben gevoerd. 
 
We hebben de inwoners ingedeeld in klantprofielen. Ketenpartners worden uitgenodigd om 
per klantprofiel tot een geschikt aanbod te komen. Bijv. ouderen, gezinnen, inwoners met 
psychische problemen/LVB/lichamelijke beperking,  jongeren tot en met 27 jaar en inwoners 
met multi problematiek. 
Hebben we voldoende voor deze doelgroepen en organiseren we dit op het juiste niveau? 
Als voorbeeld wordt genoemd dat er soms hulp bij het huishouden wordt geïndiceerd terwijl 
er sprake is van eenzaamheid. Hoe kunnen we dit op een andere manier organiseren zodat 
je dit veel dichter in de samenleving dit kan organiseren? 
 
We gaan vijf ketentafels organiseren. Hierbij kijken we naar de data en welke aanbieders 
leveren aan deze doelgroepen? We kijken niet alleen naar aanbieders met de meeste 
cliënten. We kijken ook welke aanbieders specialistisch aanbod hebben. Hiervoor hebben 
we naar data gekeken en met consulenten gesproken. De uitkomst van de ketentafels 
bespreken we ook weer in deze adviesgroep. In mei worden de ketentafels georganiseerd. 
Volgende week worden de uitnodigen hiervoor verstuurd.  
 
Streven is om in juni definitieve inkoopstrategie op te stellen. Waar gaan we welk aanbod 
organiseren, hoe en met wie? 
 
Als aanbieders langer dan een jaar geen cliënten hebben, wordt de overeenkomst 
beëindigd. Veruit de meeste aanbieders die nu een contract hebben, hebben nu ook 
daadwerkelijk cliënten. 
 
De data die is opgehaald wordt gedeeld met de adviesgroep op het moment dat de 
ketentafels plaatsvinden met de aanbieders. Er wordt bij de ketentafels onderscheid 
gemaakt tussen aanbieders in de top 10 en de strategische partners. 
 
5. Terugblik uitvraag Evaluatie en vragen Preventieprogramma 
Wanneer we alle informatie hebben ontvangen, nemen we dit mee in de inkoopprocedure. 
We komen hier later bij de adviesgroep op terug. 
 
In juni bespreken we in de adviesgroep de concept inkoopstrategie en de uitkomsten van de 
ketentafels. 
 
Gemeente maakt zelf een selectie van aanbieders voor de ketentafels. Die aanbieders 
krijgen een uitnodiging.  Alle aanbieders ontvangen een overzicht welke aanbieders zijn 
uitgenodigd voor de ketentafels.  
 
6. Sluiting  
Marlous sluit de vergadering. 
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Actiepuntenlijst: 
1. De gemeente stuurt alle aanbieders een opzeggings- en verlengingsbrief. 
2. De gemeente stuurt een selectie van aanbieders een uitnodiging voor de ketentafels in 
mei. 
3. De gemeente stuurt alle aanbieders een overzicht van de aanbieders die zijn uitgenodigd 
voor de ketentafels. 
4. De gemeente stuurt de adviesgroep de achterliggende informatie behorende bij de 
ketentafels en de aanbieders worden op deze manier tevens in de gelegenheid gesteld om 
hier indien gewenst op te reageren. 
5. De gemeente stuurt de adviesgroep een uitnodiging voor een nieuwe adviesgroep in juni.   
 
 
 
 
 


