
Van: Riette Habes 
Verzonden: donderdag 3 juli 2014 13:57 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: technische vragen raadsvergadering 8 juli 
 
Beste Griffie, 
 
 
Graag ter verspreiding onder alle fracties en werksessieleden en het dringende verzoek voor de 
raadsvergadering van aanstaande dinsdag ook de antwoorden hierop aan allen te sturen. 
 
Naar aanleiding van de raadsvergadering te houden op 8 juli heeft mijn fractie een aantal vragen van 
technische aard: 
 
Adviezen raden in het bijzonder de WMO-raden: 
De Wmo raad heeft op een aantal stukken haar advies uitgebracht. Mijn fractie vraagt zich af waar 
we in de nota’s/ teksten kunnen herkennen dat hun advies is meegenomen.  
Antwoord: In de kaderstellende notitie zijn de tekstuele aanpassingen in rood gemarkeerd, die zijn 
aangebracht n.a.v. overleg met de Wmo raden (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren) 
 
Als deze niet zijn overgenomen zou mijn fractie dan mogen vernemen waarom deze niet zijn 
overgenomen. 
 Antwoord: In de matrix  is de reactie van de colleges opgenomen. 
 
Kaderstellende notitie Beleidsplan Wmo 2015-2018. 
In de werksessie is duidelijk aan de orde gekomen dat preventie een aparte kaderstelling is en niet in 
een woord genoemd zou worden met vroegsignalering. Dit conform de visie op sociaal domein. De 
kadernota zal hierop moeten worden aangepast. Wanneer is de aangepaste versie van de kadernota 
gereed? 
Antwoord: De wethouder heeft toegezegd de definities van preventie en vroegsignalering in de 
Wmo beleidsnota op te nemen. Hierbij de definities  
Vroegsignalering is het vroegtijdig signaleren van een dreigend probleem. Denk 
bijvoorbeeld aan een thuishulp die signaleert dat een oudere vergeetachtig wordt.  
Preventie is het inzetten van activiteiten om de zelfredzaamheid van mensen te 
bevorderen en te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan valpreventie, een cursus 
budgetteren of voorlichting over ‘levensloopbestendig’ wonen. 
 
Nav de sessie in Wijdemeren: Van dhr Verkroost begrepen we in Wijdemeren dat de wmo 
aanbestedingen op dit moment in de gunningsfase zitten.  
Antwoord: De aanbesteding voor hulpmiddelen Wmo zit in de gunningsfase. De inkoop van Awbz 
en jeugdzorg loopt. 
 
Tot wanneer loop de aanbesteding voor huishoudelijke hulp?  
Antwoord: Er is geen aanbesteding voor huishoudelijke hulp, omdat deze contracten nog lopen. 
Het huidige contract voor Stichtse Vecht loopt van 01-04-2013 tot 31-03-2018, daarna kunnen we 
maximaal met twee keer twee jaar verlengen. 
In Weesp en Wijdemeren lopen de contracten tot 2020. 
Voor de nieuwe taak in de Wmo, ‘begeleiding’, loopt op dit moment een inkoopprocedure voor 
geheel Utrecht-West. Deze contracten moeten per 1 januari 2015 ingaan. 
 
Gaat men dit voor 2015 opnieuw aanbesteden? 
Antwoord: In 2015 wordt de hulp bij het huishouden niet opnieuw aanbesteed 



 
 Is de gemeente op de hoogte dat aanbesteden niet een wettelijke verplichting is wet verplicht is 
deze aan te besteden?   
Antwoord: Deze vraag is op dit moment niet relevant, er zijn geen plannen om de HH (opnieuw) te 
gaan aanbesteden. 
 
Welke scenario’s zijn er om de efficiency korting uit de meicirculaire op te vangen? 
Antwoord:  De kortingen in de Meicirculaire voor de WMO tot 2015 zijn eerder aangekondigd en 
met de meicirculaire bevestigd.  De kortingen worden veroorzaakt doordat: 
- personen met een intramurale indicatie, die niet in een intramurale instelling verblijft en 

extramurale zorg krijgt (zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf)  onder 
de Wet langdurige Zorg per 2015 vallen. 

- palliatieve zorg wordt ondergebracht in de Zvw (= zorgverzekeringswet)vanuit de AWBZ.  
De financiële middelen zijn gekoppeld aan de taak.  
Voor wat betreft het sociaal deelfonds geldt dat de Rijksuitkering het plafond vormt voor de 
uitvoering van het sociaal domein.     
 
 
 
Dienstverleningsmodel  
Een aantal raadsleden heeft met klem verzocht mutaties in beleidsstukken te markeren. Uit het nu 
aangeboden document begrijpt mijn fractie dat de tekst ongewijzigd is gebleven. Is dat juist? 
Antwoord: via de griffie is 1 hele kleine wijziging doorgevoerd op pagina 9. Daar stond: “1 
huishouden, 1 plan, 1 regisseur,  1 budget”. Dat laatste: ‘1 budget’, is verwijderd. 
 
O.a. heeft PvdA bij monde van mevrouw Swets verzocht eenduidige maatvoering of eenheden in de 
tekeningen te gebruiken. 
Ook is de tweeledige leesrichting van het voorveld, toegang en achterveld plaatje zeer onhandig 
gekozen. 
 
De fractie zou graag de publieksversie van dit model ontvangen voor de raadsvergadering. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
En dank voor de medewerking 
 
Riette Habes 
Werksessielid Maarssen2000 
 


