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Motie - definiëring pijlers inkoop Sociaal Domein 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 

 

constaterende dat: 

1. de raad ingestemd heeft met inkoopkaders, de regionale uitgangspunten en gewenste 

effecten voor de inkoop Jeugd en WMO, zoals opgenomen is in het raadsvoorstel van 28 

januari 2020; 

2. In het raadsvoorstel is opgenomen dat de gemeenten toewerken naar een strategisch 

partnership en meer gaan sturen op kwaliteit, monitoring en compliance en reële prijs;  

3. in de programmabegroting 2021 onder het resultaatgebied 3.1. onder 3.1.3.2 het volgende 

als inspanning is opgenomen: “In 2021 leidt het project inkoop tot betere contractafspraken 

over samenwerking met zorgaanbieders. Kwaliteit, grip op financiën en normalisering en 

afschaling zijn daarin belangrijke pijlers”.  

 

overwegende dat:  

1. inkoop Jeugd en WMO een belangrijk sturingsinstrument is; 

2. de genoemde pijlers onder de contractafspraken niet nader gedefinieerd zijn; 

3. het daarmee voor de raad onduidelijk is hoe het college stuurt op het realiseren van de in het 

raadsvoorstel opgenomen sturingsdoelen, en de voortgang daarop bewaakt;  

4. de raad een kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid heeft.  

 

verzoekt het college:  

1. voor de raad te verduidelijken wat de genoemde pijlers (inspanning 3.1.3.2.) onder de 

contractafspraken inhouden op een wijze dat de realisatie daarvan door de raad gevolgd kan 

worden en bij deze uitwerking de relatie te leggen naar de begrippen kwaliteit, monitoring, 

compliance en reële prijs, die eerder in het vastgestelde raadsvoorstel zijn vastgesteld; 

2. de raad te informeren over hoe het college stuurt en de voortgang bewaakt op deze punten 

en pijlers;  

3. een voorstel te doen hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid 

goed kan invullen rondom de aangegeven doelen; 

4. punten 1 t/m 3 in Q2 2021 aan de raad voor te leggen.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Birgitte van Hoesel,  D66  

Wilma de Mooij, WeDo politiek 

Coby Franken, Progressief Woerden 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

 

Toelichting 
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De contractafspraken met zorgaanbieders zijn belangrijk voor het realiseren van de gewenste 

maatschappelijke effecten binnen het Sociaal Domein en hebben ook een grote invloed op de 

beheersbaarheid van de uitgaven in het Sociaal Domein. Daarbij kunnen deze afspraken ook 

(groepen) inwoners raken die zorg nodig hebben, en kunnen er effecten optreden richting 

zorgaanbieders. 

Daarmee is er een groot belang verbonden aan deze contractafspraken. De ingezette koers met 

het door de raad vastgestelde raadsvoorstel met de richting van sturing op kwaliteit, 

monitoring, compliance en reële prijs, sluit prima aan op de uitgangspunten van de 

Maatschappelijke Agenda.  

In de inspanning 3.1.3.2 van de programmabegroting 2021-2024 worden pijlers genoemd 

“kwaliteit, grip op financiën, normalisering en afschaling”. Net weer andere begrippen dan 

in het raadsvoorstel opgenomen, en er ontbreekt ‘monitoring en compliance’. Dit roept de vraag 

op waar het college nu daadwerkelijk op stuurt, de begrippen zijn nergens nader gedefinieerd. 

En hoe de voortgang op het realiseren daarvan bewaakt wordt. Daarmee geeft dit ook aan dat 

het voor de raad moeilijk is om de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid goed in 

te vullen op een zo belangrijk domein.  

Vandaar deze motie. 


