
 

 

 
 

Aan:  De leden van de gemeenteraad 
Onderwerp: Inkoop Wmo Jeugdhulp NMD 2020 - Uitspraken rechtszaken 
  
Algemeen 
De rechter heeft uitspraak gedaan in twee kort gedingen tussen Cosis, Lentis/Dignis en de NMD 
gemeenten en tussen Espria (GGZ Drenthe, de Trans en Icare) en de NMD-gemeenten. 

Wij zijn zeer tevreden met deze uitspraak, omdat wij op bijna alle punten in het gelijk zijn gesteld. 
Hierdoor kunnen de aanbestedingsprocedures gecontinueerd worden en blijven onze uitgangspunten 
gehandhaafd. Intrekking en heraanbesteding is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aan 
de orde.  

Op basis van deze uitspraak kunnen we met zorgaanbieders afspraken maken om kwalitatief goede 
ondersteuning te leveren, tegen aanvaardbare tarieven. Daarnaast kunnen we verder vormgeven aan de 
transformatie van het sociaal domein. Dit leidt tot goede ondersteuning aan onze inwoners. 
  
Beschermd Wonen 
In het kort geding heeft Cosis de rechter verzocht om af te zien van de verplichting van aanbieders in  
de lichtste vormen van Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen te leiden. De rechter heeft 
geoordeeld dat zorgaanbieders deze verplichting wel hebben.  

De rechter heeft bepaald dat zorgaanbieders niet een half jaar, maar een jaar de tijd hebben om 
cliënten naar zelfstandig wonen (Thuiswonen+) te leiden. Hiermee kunnen wij uitvoering geven aan 
de adviezen van de commissie Dannenberg; om de beweging van Beschermd Wonen naar Thuiswonen 
met ambulante zorg vorm te geven. 

Geschiktheidseis inzake in te zetten personeel 
De rechter heeft de NMD-gemeenten in het gelijk gesteld met betrekking tot het controleren van de 
beroepskwalificaties/registraties van in te zetten personeel. 
Wij zijn blij dat de rechter het standpunt van de gemeenten deelt. Zo kunnen wij vooraf toetsen op 
onze kwaliteitseisen, waardoor we zorgaanbieders contracteren met personeel dat kwalitatief goede 
ondersteuning kan leveren. 
  
Kostprijsonderzoek 
Cosis en Dignis/Lentis hebben geëist dat er een compleet nieuw kostprijsonderzoek uitgevoerd moet 
worden. De rechter oordeelt dat op veel facetten het door de gemeenten uitgevoerde 
kostprijsonderzoek en onderbouwing toereikend is. Alleen met betrekking tot de onderbouwing van 
het overheadpercentage acht de rechter een nader kostprijsonderzoek noodzakelijk. Wij zetten dit 
onderzoek zo snel mogelijk in gang. 

Planning 
We hebben de planning aangepast. Alle aanbestedingsrondes worden voor de zomer van 2020 
afgerond. 



 

 

  
Financiële consequenties 
Het feit dat de nieuwe contracten niet op 1 januari maar medio 2020 ingaan, heeft tot gevolg dat de 
beoogde besparingen voortvloeiend uit de inkoop, in de tweede helft van 2020 worden geëffectueerd. 
Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt tot aan de contractering over de tarieven in 2020. De 
tarieven worden ten opzichte van 2019 met 2,6% geïndexeerd.  
  
Communicatie zorgaanbieders en adviesraden 
Gezien de publiciteit rond deze aanbestedingsprocedures, geven wij zorgaanbieders zo snel mogelijk 
duidelijkheid over de consequenties van de uitspraak van de rechter. Wij publiceren deze week de 
impact van de uitspraak en de actuele planning op TenderNed.  
De adviesraden ontvangen een afschrift van deze brief. 
 
Na afronding van de aanbestedingsprocedures in het tweede kwartaal van 2020 informeren wij uw 
Raad opnieuw. 
  
Zorgcontinuïteit 
We hebben afspraken gemaakt met onze zorgaanbieders voor de periode tot aan de ingangsdatum van 
de contracten. We vertrouwen erop dat ook in 2020 onze zorgaanbieders de inwoners blijven voorzien 
van goede ondersteuning.  
 
Onze toegangsmedewerkers zijn op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken en kunnen vragen 
van inwoners over zorgcontinuïteit beantwoorden. 
 


