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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 12  

stopzetten 

DVO WMO 

(en mogelijk 

DVO Jeugd) 

Waar zit precies het knelpunt in de 

dienstverleningsovereenkomst WMO door Zaanstad? Wat 

is de aanleiding geweest? Welke verbeteringen heeft u 

precies voor ogen?  

 

(deels) Politieke vraag. 

Het knelpunt zit hem in de inkoop van arrangementen. 

Hierdoor is er minder maatwerk mogelijk. Tevens geven 

deze arrangementen ruimte aan aanbieders om af te 

wijken van het in het keukentafel gesprek geïndiceerde 

zorg of hulp, te nadele van de burger. Dit is een 

ongewenst effect. De doorontwikkeling van de 

arrangementen gaat naar een (beperkt) aantal profielen. 

Hierdoor wordt maatwerk nog meer beknot. 

 

2 12 Wat is het effect van de eenzijdige opzegging van de 

Regeling Zonder Meer voor de overige van de 9 

gemeenten? 

 

Wij voorzien geen negatief effect. Wij respecteren de 

bestaande contracten en tarieven. Wij proberen wel 

andere leveringsafspraken te maken. Dat heeft ons inziens 

geen (negatief) effect op de overige gemeenten. 

 

3 12 Welke risico’s lopen we ten aanzien van de kwaliteit en 

continuïteit in het geval Purmerend op korte termijn de 

DVO WMO uitvoert voor Beemster. En op welke wijze 

geldt dat voor uitvoering DVO Jeugd op zo’n korte termijn?  

 

We voorzien geen risico op korte termijn voor Wmo, omdat 

de contracten met de aanbieders gewoon doorlopen in 

2016. Wij gaan ons in dit jaar voorbereiden op de 

aanbesteding voor 2017 en verder. Voor jeugd gaan we 

door in de regionale inkoop. Daar voorzien wij ook geen 

risico. 

 

4 12 Wat is het effect van DVO WMO door Purmerend en DVO 

Jeugd door Zaanstad op de door de raad vastgestelde 

integrale benadering in het sociale domein? 

 

Het gaat om een andere manier van inkoop van producten 

en diensten. Dit hoeft geen negatief effect te hebben op de 

integrale benadering, want verschillende componenten 

kunnen nog steeds (misschien zelfs beter) gecombineerd 

worden. 

  


