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G R I F F I E 
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 0348-428619 en raadsgriffie@woerden.nl 

 
Rib (16R.00152) Inkoop Jeugd en Wmo 2017 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de 
opsteller(s) zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking 
Met de behandeling van de discussienota wil het college de raad betrekken bij de totstandkoming 
van het inkoopkader voor Jeugd en Wmo voor 2017. Het gezamenlijke inkoopkader wordt in de 
2

e
 week van mei door de colleges van de Utrecht West gemeenten vastgesteld, die daarna 

gezamenlijk Jeugd en Wmo voor 2017 inkopen.  
 
In de discussienota zijn de belangrijkste principes geïnventariseerd die het inkoopproces moeten 
sturen en vertaald worden in het inkoopkader Jeugd en Wmo 2017 en verder. De commissie 
wordt gevraagd zich uit te spreken over de principes uit de discussienota, zodat deze inbreng kan 
worden meegenomen bij de vaststelling van het gezamenlijke inkoopkader. Zoals in de 
discussienota staat: “Het doel van deze discussienota is om deze principes (gericht op kwaliteit 
en transformatie van het aanbod) te bespreken en op basis daarvan het inkoopkader aan te 
vullen.” 
 
Dit onderwerp staat ook op de agenda van de informatiebijeenkomst van 7 april 2016. 
 
Voor de behandeling zijn wethouder Haring en wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

16 maart 2015 
commissie Welzijn 

Rib (15R.00032) Overzicht financiën jeugdhulp, februari 2015 

9 september 2015 Rib (15R.00527) Beantwoording artikel 40-vragen D66 over budgetplafonds 
jeugdhulp 
 

11 november 2015 
commissie Welzijn 

Rib (15R.00552) Ontwikkeling van de in Utrecht West verband ingekochte, 
voor Woerden geleverde zorg Jeugd en Wmo op aantallen en kosten. 
Uit de besluitenlijst: 
“De commissie stelt onder meer vragen over de hogere tekorten, groei 
jeugdhulp, informatieverstrekking aan de raad, innovatie en kwaliteit.  
(…) 
Wethouder Duindam geeft aan dat in april 2016 de Inkoop Jeugd 2017 op de 
agenda van de commissie kan staan.” 
 

13 januari 2016 
commissie Welzijn 

Rib (15R.00776) Ruwe data Jeugd-Wmo 2015 
Uit de besluitenlijst: 
“De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:  

 Voorbereiding van de discussie over inkoop Jeugdzorg in april  

 Beschikbaar stellen van “kaderstellende” informatie aan de raad  

 Context/kwaliteit/informatiewaarde van de cijfers zoals opgenomen in de 
voorliggende Rib  
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Wethouder De Weger gaat in op de inbreng en vragen vanuit de commissie. Hij 
stelt voor om zo mogelijk in maart een besloten (er zijn gegevens van derden 
aan de orde) informatiebijeenkomst te houden, waarbij het college de ervaringen 
met de zorgverleners op het gebied van de Jeugdzorg met de raad kan delen.  
Zoals afgesproken kan dan in april de evaluatie ervaringen afgelopen jaar 
‘politiek’ aan de orde komen, alsmede de aanpak 2017. Ter voorbereiding op 
deze bijeenkomsten ontvangt de raad relevante kaderstellende informatie.” 
 

1 maart 2016 Rib (15R.00786) Ontwikkeling van de in samenwerkingsverband Utrecht 
West ingekochte Jeugd en Nieuwe Wmo op aantallen en kosten Q3 2015 

17 maart 2016 
informatie-
bijeenkomst 

Transformatie sociaal domein: een stand van zaken 
Uit de presentatie: 
“Inkoopproces 2017 

 Doelen vertaald naar inkoop  

 Inkoop: Vraag gestuurd en resultaatgericht  

 Komende jaren gefaseerd doorvoeren (Ambitie betekent ook veel voor eigen 
uitvoering)  

 2017: huidige producten en perceel vernieuwing  

 2 maart met de raden in de regio  

 Maart en april: participatieraad, WW.nl, aanbieders  

 7 april informatiebijeenkomst  

 13 april commissie Welzijn  

 2e week mei: college B&W” 
 

 
3. Vervolgprocedure 

 Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling door de raad of commissie.  

 De vervolgstap is dat de colleges van de Utrecht West gemeenten een gezamenlijk 
inkoopkader vaststellen. 

 

4. Bijzonderheden 
De gemeente Woerden is de enige gemeente in Utrecht West waar de gemeenteraad op een 
dergelijke manier betrokken wordt bij de inkoop van de zorg. Dat leidt wel tot de vraag hoe, 
wanneer en of de inbreng van de commissie praktisch gezien nog kan worden 
betrokken/meegenomen bij de vaststelling van het gezamenlijke inkoopkader.  
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