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Betreft:  
Terugkoppeling bijeenkomst inkoopstrategie Jeugdhulp en Wmo - Den Helder, Schagen & Texel 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

 
Op 1 september 2016 is in Den Helder een raadsbijeenkomst over de inkoopstrategie Jeugdhulp en 
Wmo gehouden voor de raads- en commissieleden van de gemeenten Den Helder, Schagen en 
Texel. Het doel van deze bijeenkomst was om u te informeren over het inkoopproces en van wensen, 
ideeën en opmerkingen bij u op te halen voor het opstellen van de inkoopstrategie 2017-2019. 
 
Uit de reacties na afloop concluderen wij dat u het een prettige avond vond, waarbij raadsleden uit de 
drie gemeenten met elkaar in dialoog gingen over de verschillende vraagstukken en stellingen die 
tijdens de bijeenkomst werden voorgelegd.  
 
Voor het opstellen van de strategie heeft het inkoopteam de volgende punten uit de bijeenkomst 
opgehaald: 
 
1. Naar aanleiding van de stelling “Voor de transformatie in het Sociaal Domein is een cultuuromslag 
nodig” gaf 100% van de aanwezigen aan het daarmee eens te zijn. U bent zich bewust van uw rol en 
het feit dat transformatie niet alleen in de samenleving, bij de aanbieders en de gemeentelijke 
organisaties moet plaatsvinden, maar ook bij u als raadsleden. Daarbij werd onder andere genoemd 
dat de raden worden geconfronteerd met beslissingen over nieuwe taken en meer moeten 
samenwerken. Ten aanzien van de inhoudelijke transformatie werd preventie genoemd als belangrijk 
onderwerp in de strategie. 
 
2. Van de aanwezigen was 90% het eens met de stelling “De gemeente stuurt het transformatieproces 
aan” Dit geeft aan dat u zich bewust bent van het feit dat de eerder genoemde cultuuromslag die 
nodig is voor de transformatie, niet vanzelf gaat. De gemeente heeft hierbij een sturende en 
stimulerende rol. 
 
3. Bij de stelling “Elk jaar opnieuw aanbesteden zorgt ervoor dat aanbieders sneller transformeren” gaf 
een meerderheid aan het hiermee oneens te zijn. In het algemeen werd gesteld dat meerjarige 
contracten (in plaats van jaarlijks aanbesteden) meer rust en minder administratieve lasten geven voor 
zowel aanbieders als gemeenten. Zo kan meer tijd worden besteed aan de kwaliteit.  
 
4. Het aantal gecontracteerde aanbieders voor Jeugd en Wmo in 2016 is 55.  
Op de vraag of dit aantal omhoog of omlaag zou moeten was het antwoord heel divers.  
Uit de toelichting op de antwoorden bleek, dat de vraag van de cliënt en de mogelijkheden om van 
maatwerk te kunnen centraal moet staan en niet het aantal aanbieders. 
 
5. Over het burgerinitiatief hebben wij twee stellingen voorgelegd. De eerste over de kwaliteit en de 
tweede over de continuïteit van zorg ten opzichte van een professionele instelling. Uit uw reacties 
blijkt dat hierover verschillend wordt gedacht en dat er nog veel vragen leven over het burgerinitiatief. 
Het burgerinitiatief dient dan ook als onderwerp een plaats te krijgen in de inkoopstrategie. 
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6. Na afloop van de bijeenkomst heeft een aantal commissie- en raadsleden de suggestie gedaan om 
vaker een bijeenkomst als deze voor de drie raden te houden. Deze suggestie nemen wij ter harte.  
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de inkoopstrategie zijn de lopende contracten met de aanbieders 
tijdig voor 2017 verlengd, de tarieven worden met 1,5 % geïndexeerd. 
 
De colleges van de drie gemeenten stellen in oktober 2016 de inkoopstrategie voor 2017-2019 vast en 
zullen u daarover nader informeren.  

 

In bijlagen bij deze Raadsinformatiebrief vindt u de presentatie die op 1 september 2016 door het 

inkoopteam is gegeven en de rapportages met de resultaten en opgehaalde informatie van de 

bijeenkomst.  

 

Tijdens de bijeenkomst van 1 september 2016 bent u ook geïnformeerd over de producten “Voeren 
van een huishouden”. Op 7 oktober 2016 is de aanbesteding voor het inkopen van deze producten 

gestart. 
 
Den Helder, 25 oktober 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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