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Kennisnemen van
de uitgangspuntennotitie over de regionale inkoop in het sociaal domein
Inleiding
We werken toe naar een nieuwe inkoop voor jeugdhulp, Wmo en participatie1. Een belangrijk doel
bij de nieuwe inkooptrajecten is om het aanbod binnen de verschillende wetten beter op elkaar af
te stemmen. Inwoners van de gemeenten in de Regio Hart van Brabant die dat nodig hebben
moeten passende ondersteuning krijgen. We hebben de afgelopen jaren veel inzichten opgedaan
die we willen gebruiken om hierin een doorontwikkeling te maken. Dit past binnen onze
transformatieopdracht waarbij we, op maat, dichtbij inwoners en rekening houdend met eigen
kracht, de ondersteuning bieden die nodig is. Daarnaast is aanscherping van het inkoopbeleid van
extra belang omdat er in het sociaal domein forse tekorten zijn met een grote impact op de
gemeentebegrotingen.
In bijlage 1 vindt u de uitgangspunten, die tot stand zijn gekomen binnen een brede regionale
ambtelijke werkgroep. Deze uitgangspunten willen wij in de regio gebruiken voor de nieuwe inkoop
sociaal domein. Dit betekent dat we deze uitgangspunten mee willen nemen in de diverse losse
onderdelen van de inkoop jeugdhulp, Wmo en participatie, waarover u nog wordt geïnformeerd.
Informatie
De uitgangspunten laten zich als volgt kort samenvatten:
1.1. Er is behoefte aan stabiliteit in gemeenten met een duurzaam en houdbaar sociaal domein
(naar een meer gesloten financiering)
We willen een duurzaam en houdbaar sociaal domein en dat kan alleen als we de kosten beheersen
en binnen de begroting blijven, waarbij als voorwaarde geldt dat we tegelijkertijd de kwaliteit van
dienstverlening op peil houden.
1.2. Het gewone leven moet voorop staan, niet de hulpvraag (normaliseren)
De meeste problemen waarmee mensen zich melden kunnen met eenvoudige of gebruikelijke hulp
verholpen worden. Dat kan versterkt worden door een beter gebruik, en een betere bereikbaarheid
van voorliggende voorzieningen, en inwoners te stimuleren gebruik te maken van collectief aanbod
(cursussen, trainingen).
Op het gebied van de Participatiewet wordt er op onderdelen samengewerkt en organiseren gemeenten
lokaal aanvullend daarop hun eigen aanbod. We willen met de inkoop Jeugd en Wmo de verbinding met
participatie versterken, maar de inkoop van de P-wet voorzieningen blijft vooralsnog lokaal plaatsvinden.
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1.3. Inwoners moeten sneller en meer voorliggend geholpen kunnen worden (verbeterde lokale
samenhang)
Het is belangrijk dat inwoners met een hulpvraag snel iemand spreken en dat het liefst direct,
indien nodig, de ondersteuning gestart kan worden. Zo voorkomen we dat de klachten of
problemen groter worden en mensen onnodig (lang) in een zorgtraject terecht komen. Meer hulp
kan zonder indicatieprocedure ingezet worden.
1.4. Alle inwoners moeten mee kunnen doen (werk (participatie en opleiding) is de beste zorg)
Veel hulpvragen ontstaan als mensen hun maatschappelijke rol verliezen. Ze verliezen bv. hun
baan, hun relatie of een belangrijk houvast. We kunnen bijdragen aan het hervinden van een
positieve maatschappelijke rol door mensen weer aan het werk te helpen of een andere vorm van
participatie te vinden.
1.5. Er is behoefte aan meer overzicht op kwaliteit en kwantiteit (eenvoudiger en selectiever
systeem)
De nadelen van een te versnipperde markt met zeer veel aanbieders willen we in de nieuwe inkoop
voorkomen. We kiezen voor een beperkt aantal aanbieders waarvan we verwachten dat ze
proactief bijdragen aan de inhoudelijke en financiële doelen van de gemeente. We selecteren op
kwaliteit en streven naar langjarig partnerschap.
1.6. De middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen moeten effectief worden ingezet
(misbruik voorkomen)
Inwoners van gemeenten in Regio Hart van Brabant mogen er op vertrouwen dat de gemeente het
gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de zorg, ook daadwerkelijk aan die zorg besteedt. Daarom
is het belangrijk om juist gebruik te stimuleren, oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen
en in te grijpen waar dat nodig is.
Totstandkoming uitgangspunten
In de regionale samenwerking bundelen we onze krachten. Dat doen we richting aanbieders en
door ambtelijke kwaliteiten te bundelen. Een regionale ambtelijke werkgroep heeft samen in
intensieve gesprekken deze uitgangspunten opgesteld. Dit betekent dat er op regionaal ambtelijk
niveau breed draagvlak is voor deze uitgangspunten.
Ook passen de uitgangspunten binnen de Strategische Meerjaren Agenda van de Regio Hart van
Brabant, waarin is uitgesproken dat we toe werken naar een meer integrale regionale inkoop. Deze
uitgangspunten geven hier richting aan.
De nieuwe inkoopstrategie start in 2022 maar ook voor die tijd passen we de vele inzichten die we
opdoen toe om te komen tot transformatie en betere beheersing en sturing op inhoudelijke
ambities en financiën.
Vervolg
Deze uitgangspunten worden ambtelijk meegenomen en uitgerold binnen de diverse onderdelen
van de regionale inkoop. Besluitvorming vindt plaats via de reguliere routes voor jeugdhulp, Wmo
en participatie. Voor de taken jeugdhulp (Tilburg is gastheergemeente), beschermd wonen (Tilburg
is vooralsnog centrumgemeente) en Wmo-begeleiding (samenwerking met 7 gemeenten) geldt dat
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op alle onderdelen nog separate besluitvorming van de afzonderlijke raden in de regio aan de orde
is. De regionale besluitvorming kan aanleiding zijn om de uitgangspunten opnieuw te bezien.
Het college stelt voor deze uitgangspunten verder toe te lichten in een beeldvormende avond.
De voorliggende uitgangspunten hebben geen directe financiële consequenties. De financiële
vertaling van de nieuwe inkoop zal worden meegenomen in de programmabegroting van 2022.
Voor de inkoopstrategie jeugdhulp wordt momenteel het gesprek gevoerd met de werkgroep
jeugdhulp van het Regionaal overleg adviesraden Hart van Brabant (ROSA) waar onze
participatieraad Goirle deel van uit maakt. Het eerste advies wat ROSA heeft uitgebracht is positief
ten aanzien van de uitgangspunten. Echter het advies gaat ook verder dan de uitgangspunten. Wij
zullen binnenkort met de Regiegroep in gesprek gaan over de vorm waarin u bij gepraat wenst te
worden over de inkoopstrategie jeugdhulp. Wij nemen de daarbij behorende adviezen van ROSA
mee. Met betrekking tot de andere onderdelen van de inkoop wordt u geïnformeerd zodra dit aan
de orde is.
Communicatie
De uitgangspunten zijn voor het eerst gepresenteerd op de regionale radenavond van 2 december
2020. Regionaal bestuurlijk opdrachtgeverschap is belegd bij wethouder Immink (Gemeente
Goirle). Regionaal ambtelijk opdrachtgeverschap is belegd bij Nicole Boonmann (Gemeente Goirle).
De raad zal tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang. Dat kan, passend bij de inhoud van
de communicatie, op lokaal of regionaal niveau plaatsvinden. Binnen de diverse onderdelen van de
inkoop vinden gesprekken plaats met toegangsmedewerkers, stakeholders (bijv. aanbieders),
ervaringsdeskundigen en inwoners.
Bijlagen
Bijlage 1 Uitgangspunten inkoop sociaal domein regio Hart van Brabant
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