
Informele vragen fractie SP (22-03-2021 binnengekomen) 

1. De gemeente Heusden stopt gezamenlijke inkoop, geld dat voor deze inkoop? 

 

Nee, dit geldt alleen voor hulp aan huis. Ook Goirle kiest er voor om hulp aan huis in GHO 

verband te gaan doen. Voor de andere onderdelen gaan zowel gemeente Heusden als Goirle 

mee gezamenlijk inkopen. 

 

2. Gemeente Heusden wil kortere lijnen met aanbieders die lokaal zijn, kan dat met 

gezamenlijke inkoop niet?  

 

Ja, dat kan wel. Sterker nog, kortere lijnen en stevigere samenwerking is een van de zes 

uitgangspunten die ook duidelijk terug komen in de uitwerking in de houtskoolschetsen. Dat 

is tevens de reden dat gemeente Heusden wél mee doet met alle andere onderdelen van de 

inkoop. Kortere lijnen met aanbieders worden daarnaast mogelijk gemaakt door taakgericht 

gebiedsgericht in te gaan kopen en te gaan werken met minder aanbieders dan voorheen. Zo 

kan de verbinding met de voorliggende voorzieningen beter gemaakt worden. 

  

3. Waarom kiest Goirle er wel voor?   

 

Goirle kiest alleen een andere richting voor hulp aan huis, dit doen wij graag in GHO verband. 

Voor alle andere inkoopsporen kiest gemeente Goirle voor gezamenlijke inkoop omdat dit 

zowel de kwaliteit (zorg) als de kwantiteit (kosten) ten goede komt. 

 

4. Waarom wordt ervoor gekozen om langere contracten en minder aanbieders te doen, 

terwijl er eerst juist meerkeuze belangrijk was?  

 

We verwachtten destijds bij de vorige inkoop dat de marktwerking mooie oplossingen zou 

bieden, maar het leidt tot onbeheersbaarheid en opschaling. Ook in de nieuwe inkoop valt er 

nog wat te kiezen. Het aantal partijen is echter minder groot dan voorheen. Daarnaast kan 

keuzevrijheid ook ingevuld worden door binnen een zorgaanbieder te kiezen voor een 

bepaald soort hulp en/of hulpverlener. Ook blijft het nog steeds mogelijk, bij zwaarwegende 

redenen, te kiezen voor een aanbieder die niet gecontracteerd is, of om deze zorg met een 

PGB in te kopen. Het is een balans tussen keuzevrijheid aan de ene kant en beheersbaarheid 

en controleerbaarheid van kwaliteit aan de andere kant.  

 

5. Is aanbesteden wel zo goed idee geweest, en maken deze inkoop het te complex?  

 

Ja, aanbesteden was een goed idee, omdat je met aanbesteden beter kunt sturen op 

resultaten. Echter, we moesten leren hoe het werkt. De ideeën die we 5 jaar geleden 

hadden, daar hebben we nu veel van geleerd en hiermee maken we een doorontwikkeling. 

De uitgangspunten zoals in de uitgangspuntennotitie dragen hieraan bij. 

 

6. Is subsidies aan gaan niet beter en eenvoudiger.  

 

Nee, want je kunt dan niet afrekenen op resultaten. Ook liggen aanbestedingen en subsidies 

tegenwoordig dichter bij elkaar. In principe is taakgericht een bijzondere vorm van 

subsidiëren. 



 

7. 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. Hoe 

ziet dat eruit zonder indicatie procedure?  

 

Dit hoort ook bij het uitgangspunt normaliseren. De toegang speelt hierbij een belangrijke 

rol. Al onze ondersteuningsvragen komen bij de toegang terecht en zij kunnen direct 

verbinden met het voorliggend veld. We zetten zo in op voorliggend oplossen en op 

preventie en daarbij is geen indicatie nodig. Inwoners kunnen direct bijvoorbeeld een 

maatschappelijk werker spreken of deelnemen aan een praatgroep. 

 

8. Welke procedure wordt gebruikt bij de selectie van aanbieders?  

 

Dat is de SAS-procedure. Dat gaat vooral over de gebiedsgerichte taakgerichte variant. We 

kunnen straks in de selectie gaan voor aanbieders die goed aansluiten bij gemeente Goirle en 

het voorliggend veld. De selectie zal straks gedaan worden door een consortium in GHO 

verband, omdat dit het gebied wordt voor de gebiedsgerichte inkoop. In de procedure wordt 

zowel geselecteerd op kwaliteit, als op een aantal vragen waarop aanbieders van te voren 

antwoord moeten geven. Dit gaat dan bijvoorbeeld over hoe ze innovatie willen inrichten en 

hoe ze er voor gaan zorgen dat de samenwerking met het voorliggend veld verstevigd wordt. 

 

9. Wat gebeurt als aanbieders over het maximumbedrag gaan?  

 

Dat is in principe de verantwoordelijkheid van de partijen zelf. Wij maken aan de voorkant 

een zeer zorgvuldige inschatting van het geld wat nodig is. Zij weten dus ook op voorhand 

wat ze krijgen en moeten hier in hun dienstverlening zelf rekening mee houden.  

 


