
Van: Ronald Smits [mailto:R.Smits@cicerothuis.nl]  

Verzonden: donderdag 5 juni 2014 12:23 

Aan: Simons, Marcel 
Onderwerp: Reactie op pre ontwikkeltafel 

 
Geachte heer Simons, 
 
Hierbij ontvangt u de reactie en enkele vragen vanuit Cicero Thuis n.a.v. de eerste pre-ontwikkeltafel 
ter voorbereiding van 11 juni. 
 
Verslag: 
P4]         Wat voor een overeenkomst wordt er gesloten, welke “diensten” zitten er in deze 
overeenkomst? Worden Wmo thuiszorgonderdelen gezamenlijk ingekocht of blijft er een splitsing in 
de inkoop? Als er nu een splitsing is, vanaf wanneer wordt de inkoop gebundeld? 
P7]         Waarop zijn de basisomzetten gebaseerd in de Wmo? HbH geeft momenteel geen garanties 
qua omzet. Wat als een aanbieder €10.000.000 gegarandeerd wordt en een nieuwe aanbieder weet 
daarvan €2.000.000 over te nemen door kwalitatief hoogstaand en naar tevredenheid van cliënten te 
leveren in 2015? Neemt de gemeente dan de dubbele kosten op zich en vergoed de gemeente dan 
€12.000.000 in totaal? 
P8]         Er wordt gesproken over minimumcriteria, maar deze zijn nergens gespecificeerd. In de 
concept overeenkomst wordt vervolgens verwezen naar bijlage 2, naar mijn idee is deze nog niet 
toegevoegd op de site. Wat zijn de minimumcriteria? 
P9]         Er gaan keukentafelgesprekken volgen vanaf 1 juli 2014. Echter de gemeente is dan nog geen 
budgethouder of wettelijk verantwoordelijk voor de cliënten. De indicatie zal nog door het Ciz 
worden afgegeven. Hoe ziet de gemeente deze gesprekken dan? Wil de gemeente toch al gaan 
(her)indiceren in 2014? 
P11]       De administratie is uitbesteed in 5 gemeenten en in eigen beheer in 1 gemeente. Hoe wordt 
de afstemming hiertussen gezocht? Er wordt ook beschreven dat wordt aangesloten bij de bestaande 
systematiek. Is dit de bestaande Wmo of AWBZ systematiek? Tenslotte wordt de optie ingebracht 
om heel Zuid-Limburg breed afstemming te zoeken over de administratieve processen. Dit juichen 
wij van harte toe aangezien het verzorgingsgebied van Cicero Thuis breder is dan de regio Maastricht 
/ Heuvelland.  
 
Conceptovereenkomst: 
Artikel 1.6, 3.1 en aanmerking “l” spreken over een overeenkomst voor onbepaalde tijd, echter ook 
ene overeenkomst die geldig is voor 2015 en een overeenkomst met resultaten waaronder een 
basisomzet. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 
In artikel 1 graag ook de definitie van “fysieke overlegtafels” opnemen en kader geven. 
Artikel 13.2 verwijst naar artikel 21.4 (puur tekstuele opmerking).  
 
Graag word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het inkooptraject. Mocht u 
verduidelijking wensen bij bovengenoemde punten dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
drs. Ronald Smits 
Projectmanager Transitie Dagactiviteiten 


