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Beantwoording rondvragen 
20R.00722 
 
 
 

Van  : Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Inkoop Wmo en Jeugdwet 
Datum  : 02-07-2020 

Contactpersoon : E. de Wit 
Tel.nr. : 8400 

E-mailadres : wit.e@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over Overbrugging inkooptraject Jeugdhulp en WMO 
 
Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVDenD66 tijdens de vergadering van het forum 
Samenleving  van 6 juli 2020. 

 wit.e@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

Op 27 aug 2019 zijn met RIB 19R.00585 de kaders voor de regionale inkoop Jeugd en WMO gegeven. Het 
beoogde effect:  

 Verbeteren kwaliteit en zorg dienstverlening  

 Keuze voor beperkt aantal strategische partnerschappen met belangrijke aanbieders  

 Beheersbaar houden van kosten  

 Realiseren van transformatie- en overige beleidsdoelstellingen, waaronder: nabijheid de-
medicaliseren en normaliseren  

 
Op 21 januari zijn met RIB 20R.00015 deze kaders bijgesteld. Het beoogde effect:  

 Goede en passende zorg voor inwoners  

 Verbeteren kwaliteit zorg en dienstverlening  

 Ontwikkelen strategische partnerschappen en samenwerking met aanbieders op regionaal en 
lokaal niveau  

 Beheersbaar houden van kosten   

 Realiseren van transformatie- en overige beleidsdoelstellingen, waaronder nabijheid de-
medicaliseren en normaliseren  

 
Constaterende dat de overbrugging met name wordt gebruikt om de inkoop 2022 beter voor te bereiden, 
dat de kosten op dit moment niet beheersbaar zijn, zorgpaden langdurig (en dus beperkt effectief) en de 
kwaliteit beter kan, de volgende vragen:  
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1. Hoe gaat het college de beoogde effecten in 2021 toch werken aan de beoogde effecten?  

Het overbruggingsjaar wordt gebruikt voor verdere kwaliteitsverbetering en afschaling van zorg binnen de 
bestaande contracten. In de komende periode worden dan ook de volgende activiteiten opgestart: 

1) In overleg met het Transformatie Programmateam Jeugd werken aan de uitvoering van de 
transformatiedoelstellingen door gestructureerd overleg en inbedding in de voortgangsgesprekken. 

2) Organiseren van marktconsultaties voor de nieuwe inkoop, onder andere voor de producten Wmo 
begeleiding en Jeugdhulp begeleiding en behandeling. 

3) Het organiseren van dialoogtafels met bijvoorbeeld thema’s als de overgang van 18 min naar 18 
plus, administratieve lastenverlichting, arbeidsmatige activering, afschaling van zorg, het leveren 
van maatwerk in samenwerking met het voorveld en het oplossen van systeemknelpunten, 
onderzoeken op welke wijze nog beter een systeemgerichte aanpak toegepast kan worden. 

4) Actief toepassen van de huidige kwaliteitsvereisten bij instroom van nieuwe aanbieders en bij 
signalen. Ook krijgen gedurende het jaar enkele kwaliteitsthema’s extra aandacht. 

 

2. Wat is de concrete ambitie voor 2021 ten aanzien van de beoogde effecten, hoe wordt deze 
gemeten en hoe wordt de Raad hierover geïnformeerd. 

In 2021 hebben we de ambitie om een verbeterslag te maken in kwaliteit en afschaling van zorg. Op basis 
van monitor gegevens worden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens gemonitord. Hoe we dit precies gaan 
meten moeten we regionaal nog met elkaar gaan inrichten. Hierover wordt uw raad later dit jaar 
geïnformeerd.  

 

3. Welke afspraken worden formeel en informeel met de huidige gecontracteerde partners 
aangegaan tijdens de overbruggingsperiode die bijdragen aan de beoogde effecten?  

De huidige contracten worden met 1 jaar verlengd onder dezelfde condities. Dit betekent dat de 
productomschrijvingen en andere contractvoorwaarden hetzelfde blijven. Wel worden de tarieven 
aangepast. Na het zomerreces worden de nieuwe tarieven vastgesteld. Informeel gaan we met de partners 
in gesprek via dialoogtafels (zie punt 3 vraag 1). 
 

4. Wat is de invloed van de doorgevoerde prijsstijgingen op de onderhandelingspositie van 
gemeente bij de inkoop voor 2022?  

Sinds 1 juni 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 'Reële prijs Wmo 2015' van kracht. Doel 
van de AMvB is dat het college een reëel tarief vaststelt voor Wmo-diensten, zodat de kwaliteit en 
continuïteit van deze diensten kunnen worden gewaarborgd. Zowel voor Wmo als Jeugdhulp is een goede 
kostprijsberekening nodig om tot een door de gemeente en zorgaanbieders gedragen tarief te komen. Voor 
de nieuwe inkoop worden nieuwe inkoopdocumenten vastgesteld. Berenschot gaat over deze nieuwe 
inkoopdocumenten een onafhankelijk kostprijsberekening Wmo en Jeugdhulp uitvoeren. De aanbieders 
worden hierbij actief betrokken. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden de nieuwe 
tarieven vastgesteld. Aanbieders kunnen zich inschrijven als ze willen tegen deze vastgestelde 
voorwaarden en tarieven. 

 

5. Zijn de overbruggingskosten volledig meegenomen in de voorjaarsrapportage 2020?  

In de voorjaarsrapportage is rekening gehouden met een prijsstijging 2021. Echter, na het zomers worden 
pas de nieuwe tarieven vastgesteld. Op dit moment kunnen we daarom nog niet zeggen of de kosten 
volledig zijn meegenomen. We verwachten de prijsstijging en extra kosten te compenseren door o.a. een 
afname van dure maatwerkproducten. 

 

De meerkosten die de overbrugging met zich meebrengt (bijv. extra inkoopkosten) zijn niet specifiek 
meegenomen in de voorjaarsrapportage. In 2020 verwachten we geen extra kosten, omdat andere kosten 
ook weer worden uitgesteld. Het inkoopbureau Utrecht West heeft nog geen exacte berekening gemaakt 
voor de eventueel extra kosten na 2020. 

 

6. Wordt er nog onderhandeld over de overbruggingscontracten waarbij de geraamde stijging van 
de kosten hier taakstellend voor zijn?  

Vraag is niet helemaal duidelijk.  
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Bijlagen: 

 

n.v.t. 

 

 
  
 
 
 
drs. J.I.M. Duindam 
Wethouder 
 

 


