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Onderwerp Inkoopdocument Wmo 2015

Geachte mevrouw Fritschy, beste Mirjam,

Bij deze wil ik graag reageren op brief van de Wmo Adviesraad over het inkoopdocument

Wmo 2015. Allereerst excuses voor de late beantwoording, u had niet zo lang op een

antwoord moeten wachten.

U spreekt u verbazing uit dat de Wmo Adviesraad niet in de gelegenheid was om een

advies uit te brengen. Het klopt dat u niet om advies bent gevraagd, en zoals u weet is dat

zeker niet mijn gewoonte. Ik vraag uw begrip voor de grote tijdsdruk waaronder deze

inkoopprocedure vorm is gegeven. Nog voordat de wet is aangenomen in de Eerste

Kamer moest de gemeente Amsterdam haar inkoopdocumenten publiceren. Hierdoor was

er helaas geen tijd voor een extra adviesronde. Overigens zijn de kaders voor de

inkoopprocedure Wmo 2015 op 28 januari 2014 vastgesteld door het College van B&W.

Het advies van de Wmo Adviesraad hierover is betrokken bij de besluitvorming.

Ik onderschrijf met u het belang van volgende facetten die onderdeel moeten zijn van de

inkoopprocedure.
• Continuïteit van zorg en het behouden van deskundigheid.

• Zorg die dicht bij de cliënt wordt georganiseerd en aangeboden.
= Een aanbod dat ruimte biedt voor innovatie en vernieuwing.

Hopelijk herkent u deze punten ook in het inkoopbeleid Wmo 2015 van de gemeente

Amsterdam.

Om de continuïteit van zorg te kunnen borgen is ervoor gekozen om alleen bestaande

aanbieders de mogelijkheid te bieden om in 2015 ondersteuning te bieden in Amsterdam.

Zoals u aangeeft kwamen ook onderaannemers in aanmerking voor een eigen contract.

Uw signaal dat er aanbieders zijn die in 2013 wel, en in 2014 geen r.ontract hadden

waardoor zy nuiten ne gamume.cuuuen vaiieu. herkennen wij niet om a uudt ook niet
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bevestigd door het Zorgkantoor Amsterdam. Van 2013 naar 2014 zijn er meer partijen

gecontracteerd in de AWBZ niet minder.

U vraagt aandacht voor kleine aanbieders die innovatieve zorg bieden en klantgericht zijn.

U vreest dat deze partijen het de komende jaren zwaarder zullen krijgen. Deze zorg kan ik

niet geheel wegnemen. Feit is dat er de komende jaren minder middelen beschikbaar

zullen zijn voor zorg en ondersteuning, en dat dit direct consequenties heeft voor

organisaties die deze zorg en ondersteuning leveren. Wat de gemeente Amsterdam zal

blijven doen is in de inkoopprocedure 2016 ruimte bieden voor kleine en innovatieve

partijen.

Als laatste verzoekt u in uw brief om ook voor 2015 een deel het beschikbare budget te
reserveren voor nieuwe aanbieders. Dit verzoek is niet overgenomen in de

inkoopprocedure. Voor 2015 is voor de gemeente Amsterdam prioriteit nummer één het

creëren van een zachte landing voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en

ondersteuning. Met deze inkoopprocedure hebben wij geregeld dat zij zoveel als mogelijk

hun vertrouwde hulpverlener kunnen houden. Dit was nadrukkelijk mijn doel en dat is de

reden dat nieuwe partijen geen overeenkomst voor de Wmo 2015 konden krijgen.

Overigens, ook bestaande aanbieders kunnen zeer innovatief zijn. En zijn er ook in 2015

veel kleine aanbieders gecontracteerd in Amsterdam. Ter informatie stuur ik u bij deze

brief de informatiebrief die ik begin deze week naar de gemeenteraad heb gezonden over

de resultaten van de inkoop Wmo 2015. In de bijlage bij deze brief vindt u de overzichten

van de gegunde partijen.

Ik dank u hartelijk voor uw advies en hoop een voortzetting van de goede samenwerking

in 2015.

Met vriendelijke groet,

Wethouder E. van der Burg.
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