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Aan het college

Cc raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van D66 inzake regionale inkoop Utrecht West. Conform het RvO dient het 

college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 11 september a.s.), het is echter mogelijk dat de beantwoording 

vanwege het reces langer duurt, zie ook de brief van het college van 22 juli.

Met vriendelijke groet,
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4. Inkoop en verantwoording is gebaseerd op verhalen en ervaringen van inwoners en meetbare
feiten en cijfers. In het proces dat nu geschetst wordt in de RiB is de betrokkenheid van de
zorgaanbieders goed gewaarborgd. We lezen dat het streven is te komen naar een intensieve
samenwerking met de zorgaanbieders. Kortom, de zorgaanbieder is betrokken.
D66 is echter benieuwd hoe de ervaringen van zorgvragers worden betrokken in het geschetste
proces.
Ook zijn wij benieuwd hoe de meetbare feiten en cijfers meegenomen. En welke cijfers dat zijn?
D66 wil graag duidelijkheid hierover omdat deze cijfers ook de grondslag zullen zijn voor de
verantwoording. Ziet u dat ook zo?

5. Volgens de RiB heeft het college besloten dat het uitgangspunt een ‘aanbesteding met P*Q
financiering’ is. Kunt u aangeven hoe deze keuze past in het vastgestelde kader van de
maatschappelijke agenda? En welk onderdeel van het vastgestelde kader van de
maatschappelijke agenda leidt tot deze keuze? Had ook de keuze voor een ‘vaste prijs” mogelijk
geweest binnen het vastgestelde kader? Zo nee, waar is dat uit te herleiden? Zo ja, vindt u deze
keuze behoren tot de uitvoering?
Hoe ziet u de beheersing van de kosten bij een de P*Q methode, waar de zorgaanbieders geen
prikkel hebben om de kwalitatief goede zorg tegen - voor de gemeente-  lagere kosten uit te
voeren?

En ten aanzien van het proces zijn wij benieuwd naar de antwoorden van het college op de volgende 
vragen:

1. Aangegeven is dat wij als raad meegenomen worden in het proces van de inkoop. Hierbij gaat
het om regioconferenties en een inkoopsessie voor de gemeenteraad in Woerden. Klopt het
dat dit betekent dat er geen raadsbesluit meer zal volgen? Ziet het college dat de vaststelling
van de gunning- en selectiecriteria, inclusief de weging van de criteria, behoort tot de
uitvoering en dus geen raadsbesluit behoeft? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe u de weging
van de gunning- en selectie criteria vaststelt?

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting.

Namens de fractie van D66 Woerden,
Birgitte van Hoesel 
Raadslid D66
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