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Aanbieders gemeente Nijkerk 

 

 

Uw brief van  Ons kenmerk 1074553 

Uw e-mailadres   Bijlage 13 

Datum 17 december 2020 Behandeld door M. van Druijten /P.van Wiggen 

Onderwerp Wijzigingsvoorstel overeenkomst inkoop Wmo Team Adviseurs Dagelijks Leven 

    

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in de 

gemeente Nijkerk. Met name over het besluit, dat het college van Burgemeester en Wethouders 

onlangs heeft genomen, de overeenkomst NAT en HbH te sluiten voor nieuwe aanbieders. 

  

Taskforce Sociaal Domein 

Doordat de uitgaven in het sociaal domein de afgelopen jaren zijn gestegen is de begroting van de 

gemeente Nijkerk steeds meer onder druk komen te staan. Als gevolg hiervan, heeft de gemeente 

kritisch gekeken naar de wijze waarop zij de inkoop uitvoert. Daaruit hebben we geconstateerd dat er 

behoefte is aan meer grip en regie op de inkoop van maatschappelijke ondersteuning. 

Om dit te realiseren zijn een aantal bezuinigings- en besparingsmaatregelen voorgesteld. Deze 

voorstellen vormen samen de Taskforce Sociaal Domein en heeft tot doel om structureel te 

bezuinigen ten opzichte van de uitgaven jaarrekening 2019. 

  

Voor de Wmo geldt als voorwaarde voor deze besparingen dat de inkoop aangepast wordt. Hiervoor 

is inmiddels een projectgroep Transformatie Wmo Inkoop opgestart die zich bezig houdt met een 

verdere concrete uitwerking van de Taskforce maatregelen m.b.t. de inkoop Niet Algemeen 

Toegankelijke zorg en ondersteuning, ook wel NAT (zorg) en Hulp bij het Huishouden (HbH). 

In februari zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin u wordt bijgepraat over deze nieuwe 

koers. 
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Sluiten van bestaande overeenkomst inkoop Wmo NAT (niet algemeen toegankelijk) en HbH 

Een eerste stap voor de verdere uitwerking van de Taskforce maatregel voor Wmo is de sluiting van 

de overeenkomst NAT en HbH. Voordat de transformatie ingezet kan worden is het noodzakelijk om 

vooraf een visie vast te stellen die uiteindelijk kan worden afgestemd op het bekostigingsmodel, de 

inkoop en de uitvoering.  

 

De opstelling van deze visie vindt in eerste instantie plaats in de projectgroep Transformatie Wmo 

Inkoop. Hieraan nemen verschillende disciplines deel uit de gemeentelijke organisatie.  

  

Vervolgens wordt deze visie bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. Daarna zal de visie aan u 

worden gepresenteerd en wordt u in de gelegenheid gesteld, vanuit een adviserende rol, bij de 

projectgroep aan te sluiten. Samen met u bespreken we vervolgens de kernbedingen en 

randvoorwaarden voor de voorzieningen. De kernbedingen en randvoorwaarden vormen samen de 

essentie van de getransformeerde overeenkomsten. Dit leidt uiteindelijk naar een nieuw inkoopmodel. 

  

Contractueel is vastgelegd dat de sluiting van de overeenkomst 6 maanden voor sluiting aan u 

kenbaar wordt gemaakt. Met deze brief voldoen wij aan deze afspraak. De formele sluiting zal dan per 

01 juni 2021 ingaan. Nieuwe aanbieders kunnen echter nog tot 1januari 2021 inschrijven. 

  

Wijziging overeenkomst NAT en HbH 

In de huidige overeenkomst zijn geen artikelen opgenomen die de gemeente de mogelijkheid biedt de 

overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te sluiten. Om tot sluiting van het contract over te gaan is 

een wijziging van de basis- en deelovereenkomst nodig. Die maakt het voor de gemeente mogelijk de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te sluiten voor nieuwe toetreders.  

Dat hoeft overigens niet een absolute sluiting te zijn. De gemeente kan ervoor kiezen aanbieders toe 

te laten die kunnen aantonen dat ze van meerwaarde zijn voor het zorglandschap. Hiervoor worden 

criteria vastgesteld, op basis van de input die we verkrijgen uit het project Transformatie Wmo Inkoop. 

De gemeente kan dan bij aanvragen voor toetreding een belangenafweging maken tussen toelaten of 

weigeren. De wijziging met betrekking tot het minimum aantal toewijzingsberichten (301-berichten) per 

12 kalendermaanden heeft vooralsnog geen effect op uw organisatie. 

  

Transformatieplan “Anders kijken anders doen. Nuchter denken, sociaal handelen”  

In de oude basisovereenkomst wordt verwezen naar de beleidsdocumenten Visienota Nijkerk en de 

kaders vanuit de Hoofdlijnennotitie Nijkerk. Deze zijn inmiddels vervangen voor het, op 8 september 

2020 door de raad vastgestelde, Transformatieplan “Anders kijken anders doen. Nuchter denken, 

sociaal handelen”. Via dit plan wordt de visie Sociaal Domein herijkt. 

De transformatie sociaal domein betekent: 

• Een doorontwikkeling naar meer integrale en kwalitatief goede dienstverlening voor alle 
inwoners in Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. 

• De gemeente staat garant voor kwalitatief goede voorzieningen en een preventief aanbod 
waar iedereen gebruik van kan maken. 

• De toegang tot de voorzieningen wordt strakker ingeregeld. 

• Een integrale toegang zal ervoor zorgen dat inwoners die dit nodig hebben altijd een beroep 
kunnen blijven doen op de gemeente. 
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Het Transformatieplan Sociaal Domein wordt omgezet naar een concreet Uitvoeringsplan. Dit 

uitvoeringsplan zal, nadat het is vastgesteld, integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst NAT 

en HbH. 

Het transformatieplan is in de bijlage toegevoegd. 

  

Ondertekening overeenkomst 

In de bijlage treft u, een getekende basisovereenkomst en de deelovereenkomsten HbH en NAT aan. 

Wij verzoeken u zowel de basisovereenkomst als de voor uw organisatie geldende 

deelovereenkomst(en) te ondertekenen en aan ons terug te zenden. De ondertekende basis- en 

deelovereenkomst ontvangen wij graag vóór 14 januari 2021. 

  

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over de brief? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw P. (Paula) van Wiggen 

van het contractbeheer van de gemeente Nijkerk. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 14 033 of 

via mail contractbeheerwmo@nijkerk.eu. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

M. van Druijten 

Beleidsadviseur Wmo  
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