
GEMEENTERAAD VLISSINGEN 
POSTBUS 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES 
1216035 
TELEFOON 

15 juli 2020 
BIJLAGEN 

A. van der Reest Paul Krugerstraat 1 0118-487308 

ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief Onderzoek naar de positionering van het Walchers Inkoop Team en 
contouren inkoopstrategie 

Geachte leden van de raad, 

De gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere voeren samen, binnen het zogenoemde 
Walchers Inkoop Team, de taken uit op het gebied van inkoop, monitoring en contractbeheer 
voor de Wmo. De gemeente Veere heeft in 2019 het principebesluit genomen om voor een 
deel van deze taken (Wmo-maatwerkvoorzieningen: huishoudelijke hulp, dagbesteding, 
begeleiding) aan te sluiten bij Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio 
(SWVO). Vervolgens heeft het college van Vlissingen besloten om samen met de gemeente 
Middelburg onderzoek uit te voeren naar de toekomstige positionering van de Wmo-inkoop. 
Daarnaast is een nieuwe inkoopstrategie ontworpen. Dit om meer grip te krijgen op de 
kostenontwikkeling en om goede, betaalbare en bereikbare zorg te kunnen blijven bieden. 
Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van het Plan van Aanpak Artikel 12. 

Positionering Wmo-inkoop 
Uit het onderzoek blijkt dat de inhoudelijke ambities niet ver uit elkaar liggen en de financiële 
positie van de gemeenten Vlissingen en Middelburg van vergelijkbare aard is. De behoefte 
aan grip en het blijven vergelijken van financiële cijfers vragen dan ook om de 
samenwerking op korte termijn voort te zetten. Dit in afwachting van de definitieve 
besluitvorming over de mogelijke Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, inclusief 
Wmo-inkoop. Hiernaar wordt momenteel onderzoek verricht door de dertien Zeeuwse 
gemeenten gezamenlijk. 

Inkoopstrategie
De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe inkoopstrategie voor de Wmo zijn: 
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- de gemeenten Vlissingen en Middelburg willen samenwerken met een beperkt aantal 
zorgaanbieders. Het is wel de bedoeling dat voor elk type zorg een passend aanbod 
beschikbaar is. Door met een beperkt aantal (hoofd)aanbieders te werken, is 
diepgaander contractmanagement mogelijk. Tevens zorgt dit voor meer overzicht op 
het geheel. Het biedt ook de kans voor een betere (langdurige) relatie met de 
aannemers waarmee wordt gewerkt. Intensief contractmanagement is voorwaardelijk 
voor kostenbeheersing. Hoofdaannemers kunnen, indien hiervoor wordt gekozen, 
tevens werken met onderaannemers. Op deze manier kunnen zij een divers aanbod 
bieden en kunnen ook kleine zorgaanbieders actief blijven. Hiernaast geeft een 
kleiner aantal zorgaanbieders meer overzicht en contact door middel van intensief 
contractmanagement; 

- het fasegewijs ontwikkelen van passende bekostigingsmodellen per segment van de 
Wmo. De Wmo is in drie hoofdsegmenten op te delen: volwassenen met een 
perspectief op zelfstandigheid, volwassenen zonder perspectief op zelfstandigheid 
en ouderen. Per segment ontwikkelen we een passend bekostigingsmodel, van 
inspanningsbekostiging (P × Q) naar trajectbekostiging en resultaatbekostiging waar 
dat nuttig en noodzakelijk is. 

Vervolg
Wij starten een consultatie- en informatieronde voor de Wmo-aanbieders ten behoeve van 
definitieve besluitvorming over de inkoopstrategie in het vierde kwartaal van 2020. 

De colleges van gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen kijken uit naar een goede 
voortzetting van de samenwerking in het inkoopteam. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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