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1. Kennisnemen van 

De inkooptrajecten binnen het Sociaal Domein zijn afgerond. Met deze raadsmededeling 

informeren we u over de resultaten en de inrichting van het zorglandschap Wmo en Jeugd vanaf 

2017 in onze regio. 

 

2. Inleiding 

Met als doel om inwoners ook na 2016 een passend en kwalitatief hoogwaardig 

ondersteuningsaanbod te bieden, is de Regio Gooi en Vechtstreek is in de zomer van 2016 de 

openbare inkoopprocedure gestart voor geïnteresseerde aanbieders binnen het Sociaal Domein. 

Dit zijn aanbieders van: maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen, hulp bij het 

huishouden, jeugdhulp en jeugdbescherming, jeugdreclassering en drang. De gemeente koopt de 

ondersteuning in voor de periode 2017 tot en met 2020.  

 

De Regio Gooi en Vechtstreek voert de inkoopprocedure uit in opdracht van de gemeenten Gooise 

Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum, Weesp en Wijdemeren. 

 

De inkoopprocedure is op 1 november afgerond. Door de procedure tijdig te starten en af te ronden 

is er voor aanbieders, gemeenten en verbonden partners voldoende ruimte voor de implementatie 

in de uitvoering.  

 

Inkooptrajecten  

Het college heeft vooraf in de documenten voor inkoop die in juli zijn vastgesteld de voorwaarden 

voor levering en de gewenste kwaliteit vastgesteld. Bij het opstellen van de documenten is een 

vertegenwoordiging van inwoners, cliënten en professionals betrokken.  

 

In september hebben 137 organisaties zich ingeschreven voor de verschillende inkooptrajecten. De 

Regio Gooi en Vechtstreek heeft getoetst of deze geïnteresseerde aanbieders voldoen aan de 

gestelde voorwaarden en de gewenste kwaliteit. Bij  130 organisaties is geconstateerd dat zij 

voldoen en dit heeft eind oktober geleid tot een voorlopige toelating van de opdracht aan 130 

organisaties. In tabel 1 staan de ingekochte voorzieningen en het aantal toegelaten partijen per 

vorm van dienstverlening. 

 

Maatwerk & keuzevrijheid voor de inwoner 

De gemeente krijgt door de vorm van inkoop een breed en gedifferentieerd aanbod van 

ondersteuning. Dit aanbod stelt de gemeente in staat om samen met professionals maatwerk te 

leveren aan inwoners. De consulent van de gemeente bepaalt vanuit de toegang samen met de 

inwoner de te behalen resultaten en de voorziening die daarvoor nodig is. De inwoner kiest zelf of 

met onafhankelijke cliëntondersteuning uit één van de gecontracteerde aanbieders.  
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Tabel 1  Ingekochte ondersteuning sociaal domein 2017 
Contract Voorzieningen Aantal gegunde partijen* 

Jeugdhulp vrijwillig 

kader 

Ambulante jeugdhulp  

 

 

29 

Dagverblijf 

Pleegzorg 

Verblijf (24 uur) 

Jeugdhulp drang & 

gedwongen kader 

Jeugdbescherming   

 

3 

Jeugdreclassering 

Drang 

Hulp bij het huishouden 
Hulp bij het huishouden basis  

19 Hulp bij het huishouden plus 

Maatschappelijke 

ondersteuning Jeugdwet 

& Wmo 

Begeleiding  

 

 

 

72 

Zelfstandig leven 

Dagbesteding 

Kortdurend verblijf 

Persoonlijke verzorging** 

Beschermd wonen 
Beschermd wonen Jeugdwet  

8 Beschermd wonen Wmo 

* Dit betreft het totaal aantal partijen per contract. Per voorziening is het aantal partijen lager. 

** Persoonlijke verzorging betreft voornamelijk jeugdigen. Voor volwassenen valt persoonlijke verzorging voor 

95% onder de zorgverzekering en niet onder de Wmo. 

 

Begin december worden lijsten gepubliceerd op de website van de regio (zie onderstaande link) 

met alle aanbieders per contract en per voorziening die vanaf  1 januari 2017 zorg en ondersteuning 

mogen leveren. https://www.regiogv.nl/professionals/inkoop-contractbeheer-sd 

 

3. Kernboodschap 

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft  130 organisaties voorlopig toegelaten voor de uitvoering van 

de ondersteuning binnen het Sociaal Domein tot en met 2020. De Regio voert de inkoopprocedure 

uit in opdracht van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum, Weesp en 

Wijdemeren. 

 

Binnen de Wmo kopen gemeenten sinds 2008 gezamenlijk de ondersteuning in. Dit geldt niet voor 

de Jeugdwet: Jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en drang werden in de 

overgangsjaren 2015 en 2016 via subsidie bekostigd. Vanaf 1 januari 2017 is ook hier sprake van 

inkoop. Dit betekent dat de gemeente overstapt van budgetfinanciering naar persoonsvolgende 

bekostiging.  

 

Met het afronden van inkooptrajecten Sociaal Domein bieden  we inwoners die extra 

ondersteuning nodig hebben een kwalitatief hoogwaardig, breed en gedifferentieerd aanbod. 

 

4. Consequenties 

De uitkomsten van de inkooptrajecten zorgen voor continuïteit van ondersteuning voor inwoners 

en aanbieders. In het inkooptraject maatschappelijke ondersteuning is gebleken dat enkele 

organisaties om inhoudelijke en bedrijfseconomische redenen bepaalde lichtere vormen van 

dagbesteding en kortdurend verblijf niet meer willen leveren per 1 januari 2017. De regio en de 

https://www.regiogv.nl/professionals/inkoop-contractbeheer-sd
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betreffende organisaties hebben afgesproken om de ondersteuning voor de kinderen die van deze 

lichtere voorzieningen gebruik maken, te continueren zolang hun indicatie voor deze zorg loopt.  

 

Er is met één van deze organisaties afgesproken om de zorg te continueren tot 1 maart 2017 en tot 

die tijd gezamenlijk te bezien wat de best passende ondersteuning is voor de betreffende kinderen 

voor de periode na 1 maart 2017. Hiermee is een geleidelijke overgang en de continuïteit van 

ondersteuning voor alle kinderen gewaarborgd. De ouders van de kinderen bij deze aanbieder (in 

Gooise Meren gaat het om vier kinderen) zijn hierover geïnformeerd tijdens een gezamenlijke 

ouderavond met de betreffende aanbieder.  

 

5. Vervolg 

 

Ruimte voor vernieuwing 

Nieuwe initiatieven krijgen in onze regio de kans om ondersteuning te leveren doordat zij zich op 

welk gewenst moment mogen inschrijven. Hierdoor ontstaat ruimte voor innovatie en hoeven 

inwoners minder snel gebruik te maken van een persoonsgebonden budget. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


