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Geachte heer Weterings

In onze vergadering van 25 februari 2021 hebben wij het voorstel voor de uitgangspunten inkoop
sociaal domein regio Hart van Brabant besproken. In deze brief geven wij onze reactie op d it
voorstel.
Wij kunnen ons vinden in de hoofdlijnen zoals die in de notitie Uitgangspunten inkoop sociaal
domein regio Hart van Brabant worden beschreven. Vanwege het abstractieniveau van deze
notitie missen wij echter een aantal belangrijke aandachtspunten. Deze willen wij graag
toegevoegd zien aan de inkoopstrategie.
Het betreft de volgende punten:
- De beste plek voor een kind is in het gezin. Uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk
voorkomen worden. Er moeten veel meer mogelijkheden zijn om het gezin ambulant te
begeleiden/behandelen.
- Als uithuisplaatsing toch noodzakelijk is, in het belang van het kind, dan moet een zo kort
mogelijk traject kunnen worden ingezet, waarin toegewerkt wordt naar concrete resultaten.
Plaatsing moet in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op een gezinssituatie.
- De kwaliteit en inrichting van de ondersteuning moet zodanig zijn dat jeugdigen niet meer van
aanbieder naar aanbieder gaan.
- Een kanttekening bij minder aanbieders is dat dit er niet toe mag leiden dat er een onvolledig
aanbod aan zorgvormen ontstaat, of langere wachttijden. Alles wat nodig is moet beschikbaar
zijn.
- Het is belangrijk dat jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving terecht kunnen voor zorg.
Bij de inkoop moet daarom voldoende ruimte zijn voor lokale aanbieders.
- Wij missen een goede onderbouwing waarom de keuzes die nu voorliggen wel tot transformatie
en verbetering zullen leiden.
- Draagvlak, bij huisartsen, zorgaanbieders, lokale veld, is een essentiële voorwaarde om de
veranderingen te kunnen realiseren. Het gesprek met deze partijen moet snel worden gestart.
- We vragen ons af wat normaliseren van onze inwoners vraagt en of dit realistisch is.

Ons kenmerk:

-

In de nieuwe inkoopstrategie is sprake van taakgerichte bekostiging i.p.v. resultaat gestuurd. Wij
vinden het belangrijk dat kwaliteit en resultaat geborgd zijn in de nieuwe strategie.
Tot nu toe is er te weinig resultaat met betrekking tot de beoogde transformatie van het
sociaal domein. Er moeten duidelijke prikkels tot innovatie worden ingebouwd, om deze
beweging snel op gang te brengen.

Daarnaast willen wij onze motie Zorggeld naar de zorg, van 12 november 2020, onder uw
aandacht brengen. Deze is als bijlage bij deze brief gevoegd. De motie van de raad van Dongen
inzake de uitgangspunten inkoop sociaal domein wordt door ons eveneens ondersteund.
Wij gaan er van uit dat de aandachtspunten en moties nadere uitwerking krijgen in de
inkoopstrategie en zien uw reactie op onze inbreng tegemoet.
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