
Onderwerp: Memo inkoop HvB kleine en middelgrote aanbieders 
 
Geachte bestuurders en raadsleden van de gemeente Goirle, 
  
In de gemeenten in de regio Hart van Brabant worden momenteel vergaande plannen gemaakt en 
stappen gezet om de financiële tekorten op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning, 
Jeugdwet en Beschermd wonen te verminderen. De regio heeft hierbij gekozen voor een nieuwe 
vorm van aanbesteden, de taakgerichte aanbesteding. Bijgaand treft u een memo aan van de 
gezamenlijke kleine en middelgrote aanbieders van deze ondersteuning in de regio.  
  
Als zorgaanbieders staan wij dicht bij de mensen die ondersteuning nodig hebben. Wij maken ons 
dan ook grote zorgen over het gebrek aan overleg en communicatie vanuit de regio rondom dit 
veranderingsproces en over het tempo waarin, en de wijze waarop dit proces in gang gezet is. Wij 
delen de zorg van de gemeenten met betrekking tot de financiële houdbaarheid van het huidige 
stelsel in de regio. Wij zijn echter van mening dat de wijze waarop het proces van aanloop naar de 
aanbestedingen 2022 van de ondersteuning vormgegeven wordt, ten koste gaat van de 
ondersteuning van kwetsbare mensen en van de mensen die zich hiervoor met veel passie inzetten.  
  
Wij willen u dan ook vragen om in de besluitvorming die op korte termijn zal plaatsvinden binnen uw 
gemeente: 
-             aan te dringen op het gezamenlijk optrekken van gemeenten en zorgaanbieders bij het 
vormen van een visie op ondersteuning; 
-             deze visie vorm te geven in een passende inkoopstrategie; 
-             ruimte en tijd te creëren om deze grote operatie, die veel inwoners treft, zorgvuldig vorm te 
geven; 
-             aandacht te hebben voor de continuïteit van zorg van de mensen die nu en in de toekomst 
aangewezen zijn op ondersteuning. 
  
Namens de gezamenlijke middelgrote en kleine zorgaanbieders in de regio Hart van Brabant, 
  
De Vlier Praktijk 
Regionaal Autisme Centrum 
WMO coöperatie Meierij 
Prins Heerlijk 
Samenwerkende Zorgboeren Zuid 
 


