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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het inkooptraject voor de Wmo begeleiding, Beschermd wonen en Beschermd thuis voor de regio
Alkmaar.
Inleiding
Op 31 december 2019 eindigen de overeenkomsten met de gecontracteerde aanbieders voor
Wmo Begeleiding, Beschermd wonen en het pilotproject Beschermd thuis. Vanaf 1 januari 2020
zijn nieuwe overeenkomsten nodig.
Kernboodschap
De visie en ambitie zoals vastgelegd in diverse lokale/regionale beleidskaders of
transformatieprojecten zijn vertaald in de regionale beleidsvisie voor Wmo Begeleiding,
Beschermd wonen en Beschermd thuis. De inhoudelijke beleidsuitgangspunten sluiten aan bij de
huidige contracten en gaan over: maatwerk en kwaliteit, eigen regie en eigenaarschap,
keuzevrijheid en informatievoorziening, lichtere vormen van ondersteuning, zelfstandig wonen en
aandacht voor de buurt en reële tarieven.
De beleidsvisie is het vertrekpunt voor de wijze waarop de wettelijke taken worden verworven en
welke afspraken gemaakt worden met aanbieders zowel op inhoud in de transformatieopgave als
contractmatig en financieel.
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Communicatie
De beleidsvisie en de verwervingsstrategie zijn op 28 februari in een gezamenlijke bijeenkomst
van de Wmo-raden/ Adviesraden Sociaal Domein regio Alkmaar besproken. Op 6 maart zijn
gemeenteraden geïnformeerd over dit inkooptraject tijdens een regionale informatieavond. U
wordt nader geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van het inkooptraject.
Vervolg
Na akkoord door de zeven colleges op de beleidsvisie en de verwervingsstrategie wordt het
programma van eisen geschreven samen met het voorstel voor de tarieven.
De tarieven zullen in het tweede kwartaal van 2019 voor de zeven colleges worden geagendeerd.
De inschrijving wordt geopend op inkoopplatform TenderNed rond eind april/begin mei. De
planning is om eind augustus de gunningsbrieven gereed te hebben, waarna de
voorbereiding/implementatie van de nieuwe contracten kan starten. Daarbij kan gedacht worden
aan de aanpassing van werkinstructies en het inrichten van het administratieve proces en het
betalingsverkeer.
Meer informatie
Informatie rondom dit inkooptraject vindt u op: www.hulpinregioalkmaar.nl/wmo/inkoop-2020.
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