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Beantwoording rondvragen 
20R.00102 
 
 
 

Van  : Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Inkoop Jeugdhulp en Wmo 

Datum  : 03-02-2020 

Contactpersoon : W. Waanders 

Tel.nr. : 0645235249 

E-mailadres : waanders.w@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording ingediende vragen m.b.t. RIB "Jeugdhulp en Wmo vanaf 2021" 
 
Deze vragen zijn schriftelijk ingediend door de fractie van CDA en hebben betrekking op de RIB 
“Jeugdhulp en Wmo vanaf 2021”.  
 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

A. Afsplitsing van Stichtse Vecht  

In de RIB wordt gemeld dat gemeente Stichtse Vecht tot andere inkoopkaders overgaat dan de 

andere (4) gemeenten die verbonden zijn in de regio Utrecht-West. 

Naar aanleiding van dit de volgende vragen: 

1. Op basis van welke afspraken en met welke democratische legitimiteit werken de (5) 

 gemeenten in de regio Utrecht-West samen. 

Antwoord: De gemeenten hebben de gezamenlijke intentie om samen te werken ten bate van de inkoop en 
aansturing van de bovenregionale veiligheids- en essentiële functies, en het gezamenlijk inkopen van 
regionale zorg en -hulp (jeugd, Wmo zorg zoals Begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen, Beschermd 
Wonen). Voor de uitvoering hiervan hebben zij een dienstverleningsovereenkomst met het regionale 
bureau Inkoop en Monitoring Utrecht West (I&M UW). Formele besluitvorming van individuele 
gemeenteraden en colleges is hierin geborgd.  

 

2. Wat zijn de gevolgen (financieel en organisatorisch) voor de gemeente Oudewater en 

 voor de samenwerking in de regio Utrecht-West, dat gemeente Stichtse Vecht tot 

 andere inkoopkaders overgaat en een eigen inkooptraject opstart. 

Antwoord: Aangezien Stichtse Vecht haar eigen aanbestedingstraject opstart, en haar eigen kosten 
daarvoor maakt, deelt zij niet langer in de kosten voor het gezamenlijke inkooptraject, met als gevolg dat de 
incidentele kosten voor de overige 4 gemeenten toenemen. Organisatorisch is de verwachting dat er niets 
gaat veranderen. 
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3. Wat zijn de kosten die de gemeente Oudewater jaarlijks bijdraagt aan de regio  Utrecht-

West en wat wordt daar voor geleverd; 

Antwoord: De kosten bedragen voor 2020 € 60.592. Hiervoor wordt de ambtelijke begeleiding van de 
punten genoemd onder 1 verzorgd, en vindt monitoring plaats op de gecontracteerde partijen. 
 

B. Te contracteren zorgaanbieders 

In de Raadsinformatiebrief van 27 augustus 2019 was sprake om het aantal te contracteren 

aanbieders zo minimaal mogelijk te houden en terug te brengen van ca 200 naar maximaal 20 

aanbieders. In de RIB van 21-01-2020 is daarover niets meer te lezen. 

Vragen: 

4. Is dit voornemen er nog steeds en zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor de inwoners van 

Oudewater die een beroep op ondersteuning (Jeugd en WMO) moeten doen. 

Antwoord: Nee, dit voornemen is er niet meer. Van belang is dat effect voor de inwoner zal worden bereikt 
met het sturen van de kwalitatieve toegang tot zorg, niet met de reductie van de hoeveelheid aanbieders. 
Hierdoor blijft er een zeer ruime keuzevrijheid voor de inwoner bestaan.  

 

5. Op welke wijze wordt geborgd dat we contracten afsluiten met zogenaamde

 “zorgcowboys”. 

Antwoord: In de nieuwe inkoopprocedure wordt een zorgvuldig beoordelingsproces ingericht. Voor een 
aantal eisen en voorwaarden opgenomen in het inkoopdocument is het de bedoeling om 
bewijsstukken/referenties op te vragen en/of z.g. verificatiegesprekken te voeren. Tevens wordt in de 
toegang geborgd dat zorgverleners die ten aanzien van inwoners dubieuze hulp/zorg verlenen worden 
uitgesloten in het vervolg. Dubieus is voor ons ook een bovenmatig winstbejag. 

 

6.  Gaarne een update van de situatie m.b.t. de problematiek met zorgaanbieder   

 “Dr Bosman”; 

Antwoord: De overname door de nieuwe investeerders is volledig afgerond. Met de investeerders is het 
gesprek gaande over de vordering van Utrecht West. Over de inhoud van deze onderhandelingen kunnen 
vooralsnog geen uitspraken worden gedaan.  
 

C. Uitgangspunten en maatschappelijke effecten 

Vraag: 

7. Waarom worden bij de uitgangspunten en gewenste maatschappelijke effecten geen 

 eisen gesteld aan de zorgaanbieder om wachtlijsten te voorkomen. 

Antwoord: De uitgangspunten en gewenste maatschappelijke effecten zullen worden doorvertaald naar 
operationele eisen in het inkoopdocument. Hierin zullen ook eisen worden opgenomen t.a.v. wachtlijsten.  
 

D. Overgangsfase 

De gunning van de nieuwe contracten staat gepland voor 15 november 2020. Dat betekent, zo valt 

te lezen in de RIB, dat er een overgangsfase is van (15) november tot 1 januari 2021. 

In die overgangsfase moeten de nieuwe contractanten hun administratieve processen voorbereiden 

en inrichten en eventueel moeten in die overgangsfase ook cliënten worden overgedragen. 

Vragen: 

8. Op welke wijze wordt geborgd dat die overgangsfase van ca 6 weken goed en  zorgvuldig 

verloopt; 

Antwoord: In de planning is een implementatiefase opgenomen om de inrichting van nieuwe contracten en 
overdracht van cliënten te organiseren, dit wordt verder uitgewerkt. Waar mogelijk zullen aanbieders eerder 
gegund worden.  

 

9. Bestaat er de mogelijkheid dat cliënten (inwoners van Oudewater) moeten wisselen  van 
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zorgaanbieder omdat hun huidige zorgaanbieder geen contract meer krijgt ?  

Antwoord: Ja, die kans is aanwezig maar is tegelijkertijd door het hanteren van het Open House model zeer 
klein, immers alle zorgaanbieders die voldoen aan onze eisen/voorwaarden, krijgen een contract. Dit in 
tegenstelling tot een aanbestedingsprocedure waarbij voorafgaand aan contractering een selectie wordt 
gemaakt en slechts een aantal partijen worden gegund.  

 

10. Als dat tot de mogelijkheden behoort, hoe waarborgt het college de zorgcontinuïteit?  

Antwoord: Het college waarborgt dat er voldoende kwalitatief hoogwaardige zorg wordt ingekocht, ongeacht 
bij welke aanbieder. Dus dit kan zijn bij de huidige gecontracteerde aanbieder, bij een andere 
gecontracteerde zorgaanbieder, via onderaannemerschap of via een PGB. 
 
11. Bestaat de mogelijkheid dat de client in dat geval na 01-01-2021 mag blijven bij de 
 zorgaanbieder die vanaf 01-01-2021 geen contract meer heeft ?  
 
Antwoord: Ja. In het uiterste geval kan dat altijd via de PGB constructie. Maar te allen tijde wordt met de 
inwoner gesproken over de effectiviteit van de ontvangen zorg/hulp. Dat staat centraal en niet de 
aanbieder. 
 

E. Consulteren belangenbehartigers:  

In de RIB wordt niet duidelijk of en zo ja op welke wijze, belangenbehartigers van cliënten ook 

benaderd worden om input te geven zoals de participatieraad van Oudewater en Stichting UW 

Ouderenplatform. 

Vraag: 

12. Op welke wijze worden belangenbehartigers van cliënten meegenomen in dit proces. 

Antwoord: In eerder stadium is gesproken met mevr. Sieffers van UW Ouderenplatform.  Waar mogelijk 
zullen belangenbehartigers (zoals de participatieraad en clienten platformen) worden meegenomen in het 
proces. Voorop staat dat Open House te allen tijde de meeste ruimte biedt om als gemeente te sturen op 
kwaliteit en voortschrijdend inzicht.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

drs. J.I.M. Duindam 

Wethouder 

 

 


