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Dinsdag 27 juni jl. is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de Eerste Kamer 

aangenomen. Hiermee is de invoering van de Wmo op 1 januari 2007 een feit. Ik ben 

verheugd dat nog voor het zomerreces zekerheid over de invoering van de Wmo bestaat, 

zodat u in de in gang gezette implementatie voortvarend voort kunt zetten. Het is de 

uitdaging om de kansen die de Wmo biedt optimaal te benutten: De ondersteuning van 

mensen met beperkingen stevig op de kaart te zetten, samenhangend beleid rondom de 

prestatievelden tot stand te brengen en burgers en cliëntenorganisaties actief te betrekken 

bij het beleid. 

 

Een belangrijk onderdeel van de Wmo is dat u vanaf 1 januari verantwoordelijk bent voor 

het bieden van hulp bij het huishouden aan cliënten. Over de inkoop van deze hulp is 

tijdens de behandeling in de Eerste Kamer veel gesproken. Dit naar aanleiding van het feit 

dat deze dienst moet worden aanbesteed. De aanbestedingsprocedure kost tijd. In de 

Eerste Kamer bestond de vrees dat sommige gemeenten hierdoor niet tijdig gereed zouden 

zijn en de burger hiervan de dupe zou kunnen worden. Ik heb tijdens het debat uitvoerig 

stilgestaan bij de overgangsbepalingen in de Wmo. De overgangsbepalingen maken het 

mogelijk om – indien nodig – na 1 januari 2007 de aanbestedingsprocedure af te ronden. 

Uit signalen die ik krijg maak ik op, dat hieruit ten onrechte de conclusie wordt getrokken 

dat gemeenten kunnen wachten tot 2008 om alles geregeld te hebben. Ik hecht er daarom 

aan het overgangsregime bij u nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. 

 

De overgangsbepalingen voor huishoudelijke verzorging in de Wmo maken het mogelijk 

om meer tijd te nemen voor het afronden van de aanbestedingsprocedures, zonder dat de 

burger in de kou komt te staan. De overgangsbepalingen (artikel 41 Wmo) regelen namelijk 

dat zolang gemeenten geen verordening hebben vastgesteld, zij moeten handelen conform 

de bepalingen van de AWBZ. Het ligt dan voor de hand dat in deze beperkte 

overgangsperiode gemeenten de bestaande contracten met de aanbieders verlengen. 

Maar die overgangsperiode kan en mag met het oog op de Europese 

aanbestedingsprocedures niet onnodig opgerekt worden. Als richtlijn geldt dat de 
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overgangstermijn niet langer mag zijn dan nodig is voor een zorgvuldige gemeentelijke 

besluitvorming. Hierbij kunt u denken aan een zorgvuldige inspraakprocedure en een 

periode om aanbieders (zowel nieuw als bestaand) de tijd te bieden hun organisaties af te 

stemmen op de nieuwe situatie.  

Gemeenten dienen te handelen in de geest van de Europese regelgeving. Zij moeten – als 

zij gebruik willen maken van de overgangsbepalingen –ondertussen wél starten (of al 

gestart zijn) met de aanbestedingsprocedure voor de situatie na de overgang. Nieuwe 

aanbieders mogen namelijk niet buitengesloten worden. Als de overgangsperiode onnodig 

wordt opgerekt, loopt een gemeente het risico daarop te worden aangesproken door 

nieuwe aanbieders. Het is uiteindelijk de rechter die zal bepalen of de gemeente conform 

de Europese regelgeving heeft gehandeld. Andere gemeenten zullen hierbij onder meer als 

referentie dienen. 

Daarbij zal het belang van de mededinging afgewogen worden tegen het belang van de 

burger (continuering van de hulp gedurende de overgangsperiode) en het belang van 

zorgvuldigheid in de richting van bestaande aanbieders.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee zorgvuldig geïnformeerd te hebben. Het implementatieteam 

blijft beschikbaar en stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk bij de invoering van de 

Wmo te begeleiden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website 

www.invoeringwmo.nl. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de 

helpdesk@invoeringwmo.nl.  
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