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Betreft: Advies bij het consultatiedocument inkoop, jeugd en WMO 2025 

Datum: 28-12-2021 

1 Procedure 

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de PAR om advies gevraagd over een 

consultatiedocument inkoop, jeugd en Wmo 2025. Dit document is een eerste stap op weg 

naar inkoopcontracten die op 1 januari 2025 in moeten gaan. 

In deze reactie geeft de PAR haar visie op het consultatiedocument. De PAR heeft 

meegedaan met de informatiebijeenkomst op 15 november, heeft ambtelijke 

achtergrondinformatie gekregen en heeft de behandeling van dit document in de 

gemeenteraad van Waddinxveen gevolgd. Daarbij is ook kennisgenomen van de inbreng van 

de Adviesraden van de gemeenten Zuidplas en Krimpenerwaard. 

Voor de PAR is de hele gang van zaken afwijkend van wat in de verordening is aangegeven. 

Raadsbehandeling van dit stuk heeft plaats gevonden zonder inbreng van de PAR en de 

reactie van het college op het advies. Voor een consultatieronde is dat geen enkel bezwaar. 

Er zijn volgens planning bijeenkomsten van aanbieders en maatschappelijke partners 

georganiseerd, tevens bestaat er de mogelijkheid tot internetconsultatie. Dit biedt een schat 

aan informatie voor besluitvorming. 

• Advies 1. Wij adviseren alle reacties te bundelen en in een participatiedocument aan alle 

geraadpleegde organisaties beschikbaar te stellen. 

2 Het kaderdocument 

Het document is van een hoog abstractieniveau, doelstellingen worden soms heel algemeen 

geformuleerd, er zijn weinig concrete maatregelen benoemd om de doelstellingen te 

bereiken. In het verzoek aan de PAR voor advies wordt gesteld “De lokale toegang blijft 

behouden, maar we zorgen voor een betere aansluiting tussen de werkwijze van de lokale 

toegang en de regionaal ingekochte producten”. Hoe dit zijn beslag krijgt komt nog niet naar 

voren uit het kaderdocument. Het is van groot belang een participatietraject te verbinden aan 

enerzijds de uitwerking van de strategische kaders voor de lokale toegang en anderzijds aan 

de uitwerking van de strategische kaders voor de regionale afspraken met de 

zorgaanbieders. Voor het eerste deel gelden de participatie regels van Waddinxveen en voor 

het tweede deel wellicht minder intensief als rond het consultatiedocument, waar wel ieder 

de gelegenheid geven wordt te reageren op de uitwerking. 

• Advies 2. Bouw in de procedure een nieuw participatietraject in. Leg het kaderdocument 

opnieuw voor advies voor aan de adviesraden. 

3 Lokaal versus regionaal 

De decentralisatie van 2015 had onder meer tot doel hulpverlening dichter bij de burger te 

brengen. Het rijk hevelde vele zaken op het sociaal domein over naar gemeenten. Oogmerk 

was dat de hulpverlening dan beter zou kunnen worden georganiseerd. Het rijk voerde 

budgetkortingen uit vanuit de veronderstelling dat het dan allemaal goedkoper kan. De 

begroting van de gemeenten groeiden fors. Zo ook in Waddinxveen. Daar waar nodig werd 

vanuit de begroting extra geld beschikbaar gesteld. De uitvoering werd in alle gemeenten 

anders. Zo ook in Midden-Holland. Iedere gemeente doet het weer een beetje anders. Voor 

een goed begrip is inzicht in de lokale verschillen wenselijk. 
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• Advies 3. Breng in beeld waar de verschillen tussen gemeenten zitten in de uitvoering. 

Dat maakt duidelijk welke specifieke eisen er zijn aan het inkoopproces en aan de 

levering van diensten. 

De strategische kaders geven een beschrijving op hoofdlijnen van enerzijds het gewenste 

gedrag van de actoren en anderzijds de interactie tussen deze actoren zoals afgebeeld in de 

volgende figuur 1. 

 

Figuur 1: De actoren in de samenleving en de reikwijdte van de strategische kaders inkoop 

De strategische kaders inkoop 2025 vormen een geheel, dat wil zeggen het succes van de 

resultaten van de inkoop zeker vanaf 2025 worden bepaald door de implementatie van de 

strategische kaders die betrekking hebben op de toegang. Dit leidt tot het volgende advies: 

• Advies 4. Maak duidelijk wat het betekent voor het succes van de inkoopproces als de 

strategische kaders met betrekking tot de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet (de 

lokale toegang) verschillend worden uitgewerkt of niet volledig worden geïmplementeerd. 

Met andere woorden wat betekent het dat “De lokale toegang blijft behouden, maar we 

zorgen voor een betere aansluiting tussen de werkwijze van de lokale toegang en de 

regionaal ingekochte producten”. 

4 Beleid van de gemeente Waddinxveen 

Als het gaat om de uitvoering van de jeugdwet en de Wmo vormen de volgende documenten 

de basis voor het beleid: 

• Het beleidskader sociaal domein 2019 – 2023: Waddinxveen samenredzaam. 

• Verordening Sociaal Domein gemeente Waddinxveen 2020 

• Nadere regels Wmo en Jeugd Waddinxveen 2020. 

• Samen scherp aan de wind: Een helder perspectief op regionale samenwerking jeugd en 

Wmo in Midden-Holland 2021 – 2024. 

Met de vaststelling door de gemeenteraad van Waddinxveen van “De strategische kaders 

inkoop 2025” komt er nog een document bij dat rechtstreeks invloed heeft op vigerende 

beleid en met name de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet in Waddinxveen. De 
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uitgangspunten in beleid en de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet in Waddinxveen lijken 

hiermee bepaald te worden vanuit de regionale samenwerking. 

Gezien het voorgaande leidt dit tot de volgende adviezen: 

• Advies 5a. Maak duidelijk of het vaststellen van de strategische kaders uit het 

consultatiedocument ook gelden als de strategische kaders voor de uitvoering van de 

Wmo en Jeugdwet in Waddinxveen. 

 

• Advies 5b. Maak duidelijk welke betekenis de inhoud van de strategische kaders hebben 

voor het beleid en de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet in Waddinxveen. Maak 

duidelijk welke invulling Waddinxveen geeft of gaat geven aan onder andere de 

strategische kaders “goed, is goed genoeg”, stevige sociale en pedagogische basis, de 

uitgangspunten van de positieve gezondheid, het versterken van het gewone leven 

(normaliseren), de sociale cohesie in de wijk en de goede triage aan de voorkant, waarbij 

het uitgangspunt ‘matched care’ is. 

 

• Advies 5c. Maak duidelijk of het vaststellen van de strategisch kaders leidt tot een 

revisie van het vigerende beleid zoals verwoord in het Beleidskader sociaal domein. Dit 

geldt eveneens Lokaal gezondheidsbeleid 2020 - 2023 Waddinxveen gelet op het feit dat 

de strategische kaders ook betrekking hebben op de invulling van de positieve 

gezondheid. 

5 Inkoopplan 

Nadat de strategische kaders inkoop 2025 zijn vastgesteld door de raden van de betrokken 

de betroken gemeentes wordt het inkoopplan uitgewerkt. Dit omvat in elk geval het verder 

uitwerken van de segmenten gespecificeerd in hoofdstuk 5 en de visie op inkoop beschreven 

in hoofdstuk 6. De uitwerking van de uitgangspunten bij elk van de segmenten zijn behoorlijk 

globaal en getuigen van een hoog ambitie niveau. Dit geldt ook voor de uitgangspunten van 

toepassing voor het inkoopplan. Dit maakt dat een echt oordeel over de uitwerking van de 

segmenten en het inkoopplan niet mogelijk is. Een duidelijk verhaal de betekenis van het 

inkoopplan voor de inwoners zou de basis moeten zijn om een advies te kunnen geven over 

het plan. Dit leidt tot het volgende advies: 

• Advies 6a. Betrek de adviesraden op enigerlei wijze bij de uitwerking van het inkoopplan. 

Dit kan op velerlei manieren en hoeft het proces van het tot stand brengen van het 

inkoopplan niet te vertragen. 

 

• Advies 6b. Maak, gelet op het voorgaande advies, afspraken met de adviesraden over 

de wijze waarop hun inbreng een plek kan krijgen in het uitwerken van het inkoopplan. 

 

6 Tot Slot 

Vanzelfsprekend zijn wij als Participatie Adviesraad graag bereid met u in gesprek te gaan 

om dit advies nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 

Aad van Holsteijn,  

Voorzitter PAR 

www.par-waddinxveen.nl 

http://www.par-waddinxveen.nl/

