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Gunning opdracht ‘Wmo: aanvullende zorg’
Geachte raadsleden,
Middels deze brief informeren wij u over de aanbestedingsprocedure voor de aanvullende
zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de gunning van de opdracht
‘Wmo: aanvullende zorg’ en de beëindiging van de huidige basisovereenkomst ‘Sociaal
Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning’ en deelovereenkomst ‘Wmo Sociaal
Domein’.
Aanbestedingsprocedure Wmo
In de periode juli tot en met december 2021 heeft de gemeente Vlissingen een
aanbestedingsprocedure doorlopen voor de aanvullende zorg binnen de Wmo. Mijlpalen in
deze procedure:
 Op 20 april 2021 heeft het college de inkoopstrategie Wmo voor 2022 en verder
vastgesteld.
 Op 2 juli 2021 is met de publicatie van een selectieleidraad een procedure voor
Sociale en Andere Specifieke diensten (SAS-procedure) met dialoogfase gestart
voor de opdracht ‘Wmo: aanvullende zorg’.
 Van 8 oktober tot en met 4 november 2021 heeft de dialoogfase plaatsgevonden.
Tijdens de dialoogfase heeft het aanbestedingsteam gesprekken gevoerd met de
geselecteerde gegadigden over de inhoud van de nieuwe overeenkomst. We hebben
de dialoogfase toegevoegd aan de aanbestedingsprocedure, omdat we bepaalde
onderdelen van de opdracht graag samen met de geselecteerde gegadigden verder
vorm willen geven.
 Twee potentiële hoofdaannemers hebben zich ingeschreven voor de opdracht ‘Wmo:
aanvullende zorg’: Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken.
Gunning opdracht ‘Wmo: aanvullende zorg’
We hebben op 21 december 2021 besloten om de opdracht ‘Wmo: aanvullende zorg’ te
gunnen aan hoofdaannemers Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken. Dit zijn beide
combinaties van zorgaanbieders. Ze bestaan uit de volgende organisaties:
a. Naerebout Combinatie
 Combinanten: Stichting Zorgstroom, Emergis, WVO Zorg.
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 Onderaannemers: SVRZ, ’s Heeren Loo, Juvent, De Hoop, De Blauwe Vlinder.
b. Zeeuws Baken
 Combinanten: Stichting Lelie Zorggroep, Actief Zorg, Iriz Zorg & Welzijn, CKZ
Zeeland, Aurore Maatwerk.
 Onderaannemers: Sta op zorg, Cedrah, Leger des Heils, Klaver4, Stichting
Samenwerkende Zorgboeren, Stichting Eleos, MGB Hulpverlening, Gors,
Philadelphia, KIZZ, BTSW, ZZeM, Weerwerk/Ruiterpad.
De nieuwe raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’, die ingaat per 1 januari 2022, wordt
op 23 december 2021 ondertekend door wethouder Vader namens het college.
Beëindiging huidige basis- en deelovereenkomsten Wmo
Het afsluiten van de nieuwe raam- en ontwikkelovereenkomst betekent ook het opzeggen
van de huidige basisovereenkomst ‘Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning’
en deelovereenkomst ‘Wmo Sociaal Domein’. We zeggen de huidige basis- en
deelovereenkomsten per 1 januari op middels een aangetekende brief, en beëindigen deze
gelet op een opzegtermijn van 6 maanden per 1 juli 2022.
Het valt niet te vermijden dat zorgaanbieders waarmee we geen nieuwe overeenkomst
sluiten, nog wel cliënten hebben van wie de indicatie doorloopt. We maken afspraken met
zorgaanbieders over zorgcontinuïteit voor deze groep inwoners, zodat de inwoner de zorg bij
de eigen vertrouwde aanbieder kan afronden, of zodat er voldoende tijd is om de zorg
verantwoord en zorgvuldig over te dragen aan een nieuwe aanbieder.
Tot slot
Door de inzet en constructieve houding van zowel de geselecteerde gegadigden als het
aanbestedingsteam is de aanbestedingsprocedure in een zeer kort tijdsbestek doorlopen.
We kunnen daardoor al vanaf 2022 een besparing realiseren met betrekking tot de uitgaven
voor de aanvullende zorg binnen de Wmo. Daarnaast starten we middels verschillende
innovaties met een revolutionaire doorontwikkeling van de zorginfrastructuur.
Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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