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Onderwerp: planning inkooptraject en reactie op advies 36 consultatiedocument inkoop, Wmo en Jeugd

Geachte heer Van Holsteijn 

 

Aan uw adviesraad is begin november 2022 per brief het verzoek gedaan om advies uit te brengen op het 

consultatiedocument ‘Strategische Kaders Inkoop 2025 Jeugd en Wmo Midden-Holland’.  

Op 28 december hebben wij een advies van de Participatieadviesraad op het consultatiedocument Jeugd en 

Wmo ontvangen. Wij willen u hartelijk bedanken voor dit advies. Wij hebben uw advies besproken. In deze 

brief leest u onze reactie op uw adviezen.  

 

Advies 1 

Wij adviseren alle reacties te bundelen en in een participatiedocument aan alle geraadpleegde organisaties 

beschikbaar te stellen.  

 

Reactie:  

Bij de besluitvorming over het kaderdocument zullen we met een schriftelijke reactie komen waarin 

inhoudelijk op de adviezen wordt ingegaan. In bijlage 1 vindt u de gebundelde reacties vanuit de vijf 

adviesraden en gemeenteraden.  

 

Advies 2. 

Bouw in de procedure een nieuw participatietraject in. Leg het kaderdocument opnieuw voor advies voor aan 

de adviesraden  

 

Reactie: 

Uit de ontvangen reacties op het consultatiedocument komt naar voren dat er bij de adviesraden een breed 

gedeelde wens bestaat om advies uit te kunnen brengen op het concept kaderdocument, voorafgaand aan 

de besluitvorming door de gemeenteraden. Het college van burgemeester en wethouders hecht belang aan 

een zorgvuldig participatietraject en wil zoveel mogelijk in gezamenlijkheid, met onder meer inwoners, 

maatschappelijke partners en zorgaanbieders, de nieuwe inkoop vormgeven. en heeft deze wens in 

overweging. Dit heeft immers gevolgen voor de planning van het project. Naast de tijd voor een extra 

adviesvraag, zijn er meerdere vraagstukken rond de planning geconstateerd. Op dit moment doen wij een 

onderzoek naar de mogelijkheden voor een aangepaste planning. Het is nu nog niet bekend wat de 

gevolgen zijn voor het inkooptraject. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.  

 

Advies 3 
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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.  

 

Reactie: 

Dit advies nemen wij mee in ons korte onderzoek naar de verschillen tussen de gemeenten in de uitvoering 

van de lokale toegang.  

 

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”.  

 

Reactie: 

Zie reactie advies 3.  

 

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.  

 

Reactie advies 5a. 

Ja dat is zo. Wij voeren de Wmo en Jeugdwet uit in een regionale samenwerking. De kaders gelden dus ook 

voor Waddinxveen. Wel is het zo dat er, binnen de gezamenlijke kaders, in de lokale uitvoering verschillen 

kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het preventieteam Wadwijzer of dat wij een sociaal team hebben dat 

gericht is op kinderen én volwassenen. Ander voorbeeld is dat wij een verordening sociaal domein hebben in 

plaats van voor iedere wet een aparte verordening.  

 

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.  

 

Reactie advies 5b. 

Het afgelopen participatietraject is ingezet om concreter Invulling te geven aan de punten die u aangeeft. Wij 

onderschrijven de regionale uitgangspunten en maken deze gezamenlijk concreter. Wel bepalen wij lokaal 

hoe wij hier concreet uitvoering aan geven, bijvoorbeeld de sociale cohesie in de wijk of een goede triage 

aan de voorkant, met als uitgangspunt matched care. Dit  is een uitgangspunt dat wij regionaal 

onderschrijven, maar kan lokaal op een andere manier worden uitgevoerd. Hoe wij dit doen staat 

omschreven in de lokale visie Sociaal Domein. Wat wij verstaan onder positieve gezondheid staat 

omschreven in het Lokaal gezondheidsbeleid 2020 – 2030. Kort door de bocht is er sprake van landelijk 

beleid cq wetgeving. Dat wordt regionaal in gezamenlijkheid vertaald. Tot slot wordt dit regionaal en lokaal 

uitgevoerd, waarbij dit lokaal tot verschillen in uitvoering kan leiden. Ook positieve gezondheid is onderdeel 

van landelijk beleid. Er zit een logica in dit beleid te betrekken bij de uitvoering van jeugdhulp en Wmo. 

Uiteindelijk gaat het ook hier om de gezondheid van onze inwoners.  
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Advies 5 c 

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.  

 

Reactie advies 5c:  

Wij nemen uw advies hierin ter harte. 

 

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.  

 

Reactie advies 6a. 

Hier wordt regionaal op gereageerd. Zie ook reactie op advies 2. 

 

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.  

 

Reactie advies 6b: 

Zie reactie op advies 6a. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, 

 

de gemeentesecretaris, 

 

Dhr. A. Six 

 

de burgemeester, 

 

Dhr. E.J. Nieuwenhuis 

 

 

 

 

Bijlagen: gebundelde reacties gemeenteraden en 

adviesraden

 


