
 
 

 

 
 

Vragenformulier      
 
datum: 14 juli 2020 
Vragensteller: Everdien Berendsen  
Fractie: CDA 
Raadsvoorstelnr: 
Onderwerp: zorgverleners en zorgondernemers 
Beantwoording aan: Raads- en commissieleden / alleen vragensteller * 

 
Inleiding: 
Ons bereiken berichten van zorgverleners en zorg-ondernemers, dat zij zijn overvallen 
door de termijn van 27 augustus. Dat zij daardoor voor een bijna onmogelijke opdracht 
staan met deze datum. Zij geven aan dat dit onlangs met hen is gecommuniceerd. 
 
Bij het CDA gaat voor goede zorg aan onze inwoners die dat nodig hebben bovenal. 
Dat die zorg van continuïteit is verzekerd, door goede aanbesteding bij kwalitatief 
goede zorgaanbieders.  
 
 
    

Vraag (technisch) 
Kunt u ons aangeven op welke wijze en in welk tijdspad deze verandering van 
aanbesteding gaat plaatsvinden. 
 
 
Antwoord: 
Er is een raadsbrede brief opgesteld met een toelichting over de inkoop en het proces. De 
procedure wordt vormgegeven zoals dat passend is voor een aanbesteding. Het tijdspad 
wordt, mede naar aanleiding van de reacties van zorgaanbieders begin juli, nu tegen het licht 
gehouden. De publicatiedatum van 23 augustus is vervallen. 
 

Vraag (technisch) 
Op welke wijze en op welke moment zijn zorg aanbieders geïnformeerd over dit traject 
van aanbesteding? 
Verzoek u de correspondentie met de zorgaanbieders toe te voegen. 
 
Antwoord: 
Dit verschilt per segment waarin wordt ingekocht. In maart is de eerste marktconsultatie 
geweest voor het segment woonvormen. Begin juli is de eerste marktconsultatie geweest 
voor ambulante jeugdhulp, waarbij er al wel in juni is verkend of aanbieders gezien de impact 
van corona in staat zijn om een dergelijk inkoopproces te gaan lopen. De uitkomsten 
daarvan waren positief. Bij de marktconsultatie kwamen er toch andere geluiden naar voren. 
De communicatie verloopt via ons regionale contract- en leveranciersmanagement. Op 
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbieders/inkoop-jeugd-2021/ wordt de 
informatie geplaatst die relevant is voor de aanbieders.    
 

Vraag (technisch) 
Omdat wij vernomen hebben dat u de plannen heeft het aantal zorgaanbieders 
drastisch te verminderen ontvangen wij graag de volledige procedure en criteria voor 
de selectie. 

https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbieders/inkoop-jeugd-2021/


 
 

 

 
Antwoord: 
Op de site https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbieders/inkoop-jeugd-2021/ vindt 
u de procedure en de criteria zodra deze beschikbaar zijn. 
 

Vraag (technisch) 
Veel van onze inwoners maken reeds gebruik van hulpverleners, hoe kunt u met deze 
grootschalige reductie van het aantal zorgverleners / zorg ondernemers de continuïteit 
van de zorg voor onze inwoner garanderen. 
 
Antwoord: 
Een van de criteria is een ‘dekkend zorglandschap’. Zo borgen we dat er aanbieders zijn 
voor die vormen van zorg die vallen onder jeugdhulp en die benodigd zijn in ons gebied.  
 

Vraag (technisch) 
In de zorgaanbieders die nu werken voor onze inwoners, zijn daar zorgverleners / zorg 
ondernemers bij waarover u uw twijfels heeft? 
 
Antwoord: 
Dat is een lastig en subjectief begrip. Er wordt vanuit het contract- en 
leveranciersmanagement toezicht gehouden op de gecontracteerde ondernemers. Zij 
monitoren of aanbieders aan onze voorwaarden voldoen en of hun bedrijfsvoering op orde is. 
Daar waar vragen ontstaan wordt het gesprek aangegaan met een aanbieder en kan er in de 
meeste gevallen met een aanpassing zorg verleend worden. Als dit niet gebeurt wordt een 
contract ontbonden en voor cliënten een andere passende aanbieder gezocht. Dit gebeurt 
een enkele keer.  
 

Vraag (technisch) 
Met welke visie gaat u of bent u op weg in dit traject? 
 
Antwoord: 
Dit is de visie die in 2017 regionaal is opgesteld en ook door uw raad is vastgesteld. Deze 
visie heeft ook als basis gediend voor het beleidskader sociaal domein Bronckhorst dat uw 
raad afgelopen zomer heeft vastgesteld. U vindt de visie op 
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/over-ons/  
 
 
Vraag(bestuurlijk/ technisch*) 
Welk doel(en) wilt u bereiken tijdens dit traject. 
 
Antwoord: 
Hiervoor kunt u het beste het transformatieplan 2018-2022 lezen dat ook op de site bij de 
visie staat.  
 
 
 

 
 

 Doorhalen wat niet van toepassing is 

https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbieders/inkoop-jeugd-2021/
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/over-ons/

