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Verslag Overlegtafel Wmo 
Dinsdag 17 november 2020  |  09.00 – 10.30  uur  
Via MS Teams 

 
Aanwezige zorgaanbieders: 
De Zorggroep – Coöp. Limburgse Zorgboeren – PSW – Heppie Deejs – Autismebegeleiding - Proteion - AnaCare 
Moveoo – Huis van Welzijn – Wonen Plus – Vincent van Gogh – METggz - Land van Horne  
 

 
1. Welkom door  de projectleiders Jacqueline Brouwer [MLW] en Sandra Slijpen [MLO]. 
 
2. Voorstellen nieuwe contractmanager Midden-Limburg West 
 Sanne Dooper is sinds enige maanden werkzaam als contactmanager voor regio West  
             en vervult deze functie samen met Jos Verheesen. 
   
3. Stand van zaken inkoopprocessen Wmo 

 Midden-Limburg West 
Jacqueline Brouwer: de overeenkomsten lopen af per 1.1.2022. Er is een traject gestart voor 
de inkoop 2022. De strategie is gedeeld met de zorgaanbieders. Dit was op hoofdlijnen. Er 
volgen marktconsultaties, de precieze datum is nog niet bekend, misschien voor de kerst, als 
dat niet haalbaar is wordt het in het nieuwe jaar. Informatie hierover zal ook via de website 
gedeeld worden. Doel is in maart  2021 de aanbesteding in de markt te zetten. In welke vorm 
is op dit moment nog niet duidelijk. Dit geldt voor de Wmo begeleiding. Hbh krijgt een eigen  
aanbesteding.  

 
 Midden-Limburg Oost - Roermond 

  Inge de Vos is aangesloten om het inkooptraject Wmo begeleiding van gemeente Roermond 
toe te lichten. Zoals bekend heeft het college van Roermond in juli besloten om Wmo 
begeleiding en het versterken van de sociale basis waarbij wordt ingezet op preventie 
opnieuw te gaan aanbesteden met een ingangsdatum  nieuwe overeenkomst van 1 januari 
2022. Hierover is op 1 oktober een vooraankondiging op TenderNed geplaatst. Op dit moment 
staat inschrijving voor marktconsultatie open, deze is te vinden op TenderNed onder nummer 
288376. De totale aanbesteding zal via Tenderned lopen [niet via Negometrix]. De 
marktconsultatie zal gehouden worden op 24 november a.s. Op dat moment worden vragen 
met betrekking tot de te stellen kaders de doelen, ambities, reikwijdte, relatie opdrachtgever 
en opdrachtnemer en de klantreis behandeld. Als alles volgens planning gaat wil men eind 
december  de selectiefase gaan starten. Dan worden 3 partijen geselecteerd. Deze partijen 
moeten expertise hebben op een breed terrein. Dit zal naar inschatting van de gemeente niet 
1 aanbieder zijn maar een samenwerking van aanbieders. Aansluitend wordt in maart – april 
de dialoogfase gestart met de drie geselecteerde partijen. De uitkomst daarvan is de 
definitieve uitvraag op basis waarvan de geselecteerde partijen een aanbieding kunnen doen. 
Uiteindelijk is het doel op 1 juli 2022 een contract te ondertekenen met 1 partij. 

 Midden-Limburg Oost - MER gemeenten 
Sandra Slijpen: de MER gemeenten [Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen] hebben er 
bewust voor gekozen niet mee te gaan in het traject van Roermond. 
Men wil met de huidige contracten nog door te gaan in ieder geval in 2022, dit om tijd te 
krijgen om toekomstbestendige keuzes te maken. Dat betekent dat er voor de MER geen 
aanbesteding te verwachten is. Mogelijk worden er binnen de huidige contracten wel 
verbeteringen of wijzigingen doorgevoerd. De wensen hiervoor worden op dit moment 
onderzocht. 
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Wat voor 2022 ook van belang is, is dat Beschermd Thuis per 2022 een lokale 
verantwoordelijkheid wordt. Dit was voorheen een centrumgemeente-taak van de gemeente 
Venlo voor de regio’s Noord- en Midden-_Limburg. Deze taak zalaan de huidige producten 
worden toegevoegd. 
Voor Roermond zal dit ook landen in het proces zoals hierboven genoemd. Vooralsnog lijkt 
het erop dathiervoor geen aanpassingen nodig zijn in de huidige producten / 
productbeschrijvingen. Echter dit zijn de eerste contouren.  
Daarnaast zijn deze 3 gemeenten  aan het verkennenop welke wijze de ondersteuning 
toekomstbestendig en transformatiegericht kan worden ingericht. Dit als input voor een nieuwe 
inkoopprocedure in een latere fase na 2022. 
 

4. Corona-perikelen 
Jacqueline Brouwer: we merken dat de ondersteuning veelal goed doorloopt. zijn er 
bijzonderheden welke we in deze overlegtafel samen willen delen? 
Henk Verstappen; geeft een korte terugkoppeling over de werkgroep waar Robuust een 
trekkersrol vervult. Men is nu druk doende met het organiseren van een webinar. Over kansen 
en risico’s en hoe we hierop kunnen inspelen in deze tijden van corona. Begin volgend jaar 
volgt een uitnodiging, het webinar is voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Henk 
Verstappen zal het verslag van het laatste overleg delen met de deelnemers van deze 
overlegtafel.   

 
Carla van Herten: de regio’s West en Oost doen niet mee met een meerkostenregeling. 
Sanne Dooper: vanuit West wordt hier binnenkort een formeel bericht over gestuurd. 
Sandra Slijpen: in MLO heeft men er voor gekozen geen aparte regeling open te stellen o.a. 
omdat iedere gemeente een algemene regeling kent. en er vooralsnog geen signalen die een 
specifieke regeling, vooruitlopend op verdere landelijke uitwerkingen, op dit moment 
noodzakelijk maken.  
 
Carla van Herten: de overlegtafel jeugd is geannuleerd, daarom hier de vraag hoe het er voor 
het deel jeugdhulp uit gaat zien. 
Sandra Slijpen: Roermond heeft een apart traject op Wmo maar niet voor jeugd. 
De MER gemeenten kijken wel integraal naar de toekomst. 
Op dit moment wordt er ook gewerkt aan de Norm voor Opdrachtgeverschap*. Zodra dit 
verder is uitgewerkt kunnen we dit gebruiken voor de input voor een nieuwe aanbesteding 
voor het jeugddeel. Dit zal nog niet voor 2022 gelden.  
Mogelijk zal er voor de jeugdovereenkomsten voor 2022 wel gekeken worden naar 
verbeteringen en op welke elementen kunnen we al voorsorteren voor de toekomst. 
 

5. Wat verder ter tafel komt 
Planning OT Wmo voor 2021: 
Dinsdag 23 februari 2021   09.00 – 10.30 uur 
Dinsdag 25 mei 2021   09.00 – 10.30 uur 
Dinsdag 21 september 2021  09.00 – 10.30 uur 
Dinsdag 23 november 2021  09.00 – 10.30 uur 
Voorafgaand aan de overlegtafel zullen wij een uitvraag doen aangaande agendapunten 

 
De overlegtafels gaan vooral over de uitvoering van de bestaande overeenkomsten. 
Mocht er om een juridische reden niet over een aanbesteding gesproken mogen worden 
dan gaan we hiermee bij het opstellen van de agenda rekening houden en dit vermelden. 

 
6.  Afsluiting 
 
*NvO - De gemeenten nemen de verantwoordelijkheid om regionale samenwerking te verbeteren en het 

opdrachtgeverschap te versterken. De ambitie daarbij is kwalitatief goede zorg bieden die aansluit bij de 

behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Zorg welke bovendien betaalbaar is, nu en in de 

toekomst. Om die ambitie waar te maken is een duurzame oplossing nodig. Samenwerking is daarbij cruciaal. 

Met de Norm voor Opdrachtgeverschap kunnen gemeenten in de regio samen met regionale partners vorm 

geven aan deze ambitie. 
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