
 

Motie: Inkoop (jeugd)zorg, wmo 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 10 oktober 2019,  

     Constaterende dat: 

- De gemeente voornemens is om de (jeugd)zorg, wmo in te kopen via een (Eu) aanbe-
steding, waarin de inkoop van 200 naar 20 aanbieders gaat. (RIB 19R.00592). 

- De eerste besluitvorming hierover in het college al eind oktober staat gepland 

- Er bij de behandeling van de maatschappelijke agenda is afgesproken dat rond de uit-
werking van diverse onderdelen waaronder de inkoop eerst verdiepende sessies zou-
den plaatsvinden en daarbij de afspraak dat op basis daarvan nog bijstelling mogelijk is 

- Dat er nog geen verdiepende sessie heeft plaatsgevonden rond de inkoop 

- Dat er meer vormen zijn dan EU aanbesteding (bijvoorbeeld Open House) 
 
 
Overwegende dat:  

- Keuzevrijheid voor zorgvragers een groot goed is 

- Dat gemaakte keuzes voor de wijze van inkoop grote impact hebben op zorgvragers, 
zorgverleners en de hele organisatie van zorg in Woerden. 

- Dat er dus een goede afweging gemaakt dient te worden ten aanzien van de wijze van 
inkoop waarbij de invloed van de raad en de mogelijkheid van input van inwoners moet 
zijn geborgd. 
 
Verzoekt het college om: 

- De keuze voor (EU) aanbesteden aan te houden tot de verdiepende sessie en eventu-
eel de daaropvolgende raadsvergadering over de inkoop heeft plaatsgevonden. En tot 
dan geen onomkeerbare besluiten te nemen ten aanzien van de inkoop van (jeugd) 
zorg. 

- De Raad in de verdiepende sessie te informeren over de voorgenomen aanbesteding 
in vergelijking met andere vormen van aanbesteding zoals open house.  

- In de verdiepende sessie ook te informeren over de voor- en nadelen van de verschil-
lende wijzes van inkoop voor (groot- en kleinschalige) maatschappelijke instellingen/ 
zorgorganisaties en de raad te informeren over de reacties van ervaringsdeskundigen.  
 
en gaat over tot de orde van de dag,  



 
Wilma de Mooij, Socialistische Partij Woerden 
Coby Franken, Progressief Woerden 
 


