Motie art.35 RvO
Onderwerp: Inkoop Sociaal Domein
De Raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 20 april 2021 over het Raadsvoorstel
Inkoop sociaal domein.
Constaterende dat:
▪
▪
▪
▪
▪

De raad nu zijn kadestellende rol kan oppakken;
De rekenkamer een uitgebreide observatie heeft gedaan over de regionale inkoopstrategie;
De gemeenteraad van Dongen een motie heeft aangenomen met aandachtpunten en
kanttekeningen
De gemeenteraad van Hilvarenbeek deze motie ondersteund en
Zij aanvullende aandachtspunten hebben ingediend.

Overwegende dat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De uitgaven binnen het sociaal domein een groot deel van de begroting vormen;
In de observatie zorgen staan over het ontbreken van eenduidige definities;
Het daarmee onzeker is of de beoogde doelen (kostenbeheersing, participatie en
normalisering) worden gehaald;
Bij het inperken van het aantal zorgaanbieders kleine (lokale) aanbieders mogelijk buiten de
boot vallen;
De gemeenteraad van Dongen middels een motie om nadere uitwerking van de uitgangspunten
heeft gevraagd en
Het college heeft aangegeven positief te staan tegenover de punten uit die motie.

Verzoekt het college:
Bij de uitwerking van de inkoopstrategie de onderstaande zaken onder de aandacht te brengen
(1 t/m 7 overeenkomstig met de motie uit de gemeente Dongen):
1. Aandacht voor resultaatgericht werken, zichtbaar in het volgende:
a) Zorg voor het scherp formuleren van de te bereiken doelen bij de opdrachtverlening
(aan de voorkant).
b) Monitor de voortgang van het behalen van deze doelen gedurende het proces periodiek
zodat tussentijdse bijstelling mogelijk is.
c) Evalueer aan het eind van het proces, beoordeel of de doelen zijn gehaald en leer van
het proces. Monitor periodiek de kwaliteit en de kwantiteit van de zorgverlening;
2. Besteed in het aanbestedingstraject naast financiële criteria ook, en vooral, aandacht aan
aspecten als kwaliteit van zorg, samenwerkingsbereidheid en flexibiliteit en dergelijke;
3. Betrek bij de uitwerking van de uitgangspunten de bevindingen, resultaten en conclusies en
aanbevelingen van het rapport van ‘follow the money’ en het AEF-onderzoek naar de financiële
tekorten in de jeugdzorg;
4. Heb aandacht voor goed toezicht op de uitvoering van de zorg door de organisaties en
instellingen; bestrijdt oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld; stel daartoe bijvoorbeeld een
geschillencommissie (of mogelijkheid van mediation) in;
5. Geef aandacht en nadere uitwerking aan het begrip ‘normaliseren’. Denk hierbij aan een betere
aansluiting van de zorg op het aanbod in het ‘voorliggend veld’ en vice versa;
6. Beloon de organisaties en instellingen die het goed doen (goede zorg verlenen, voldoen aan de
gestelde eisen, snel resultaat bereiken, samenwerkingsgericht zijn) in positieve zin;
7. Zorg ervoor dat onze inwoners -met name de mensen die complexe zorg nodig hebben- snel
geholpen (blijven) worden, voorkom wachtlijsten en
8. Er voor te zorgen dat zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden verleend en dat
bij de inkoop daarom voldoende ruimte is voor lokale aanbieders.
En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Lijst Riel Goirle,

Mark Verhoeven

