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De gemeenten in de regio Hart van Brabant willen de samenwerking in de inkoop intensiveren en 

streven naar ontschotting van wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet). Dit is niet 

van vandaag op morgen gerealiseerd. Harmonisatie heeft invloed op de inrichting van de lokale 

werkwijze en processen en moet daarom zorgvuldig gebeuren. Dat kost tijd. Een belangrijke stap die 

de gemeenten1 nu gaan zetten is samenwerken in de inkoop Wmo-begeleiding 2019.  

 

Aanvankelijk was de gezamenlijke inkoop gepland per 2018, maar omdat de gemeenten voor de 

overgang naar een nieuwe, gezamenlijke inkoopsystematiek meer voorbereiding nodig hadden, is de 

invoering hiervan met een jaar uitgesteld. In verband hiermee besloot het college in juni jl. de 

bestaande raamovereenkomsten sociaal domein van de GDHO-gemeenten met een jaar te 

verlengen. 

 

De deelnemende gemeenten kiezen ervoor om de Wmo-begeleiding resultaatgericht in te kopen. Zij 

zien grote voordelen in samenwerking voor alle betrokkenen:  

 Inwoners krijgen meer maatwerk, betere ondersteuning en keuzevrijheid.  

 Voor aanbieders wordt de regeldruk verminderd en zij krijgen meer professionele ruimte om het 

ondersteuningsaanbod vorm te geven. 

 Gemeenten kunnen door gezamenlijk in te kopen hun werkwijze en processen op elkaar 

afstemmen en samen vormgeven aan partnerschap.   

 

Om samen de Wmo-begeleiding 2019 in te kunnen kopen, is een inkoopnotitie opgesteld. De 

werkwijze die in deze notitie wordt voorgesteld betreft een doorontwikkeling van resultaatgerichte 

inkoop en sluit daarmee aan bij de manier waarop onze gemeente op dit moment de Wmo-

begeleiding heeft ingekocht. 

  

                                                           
1
 De gemeente Waalwijk kiest voor een andere werkwijze en sluit vooralsnog niet aan bij de regionale 

samenwerking in de inkoop Wmo.  
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Als juridische onderlegger voor de samenwerking is een bestuursakkoord opgesteld. Deze is door de 

verantwoordelijk portefeuillehouder ondertekend. Hiermee heeft ons college de portefeuillehouder  

gemandateerd om besluiten te nemen in het kader van de inkoop.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inkoopnotitie die voor uw raad ter inzage is gelegd.  
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