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Motie 01
Datum ingekomen
Volgnummer
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Onderwerp

12 mei 2021
13
AANGENOMEN
Bij21-0357

Zorginkoop sociaal domein

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 06-07-2021 behandelen
agendapunt 13 met als onderwerp Visie Sociaal Domein Dijk en Waard 20222
Constaterende dat:
- een miljoenen overschrijding op het sociaal domein ons verplicht kritisch om te gaan met
inkoop in de jeugdzorg en de WMO
Overwegende dat:
-

-

Het lucratief kan zijn voor zorgaanbieders om zich te focussen op de zorg voor mensen
met lichte problematiek, omdat deze zorg relatief eenvoudig kan worden vormgegeven in
vergelijking voor jongeren met een zwaardere problematiek waar meer personeelskosten
en specialisme bij komt kijken.
Er zorgaanbieders zijn die erop gericht zijn zoveel mogelijk omzet en winst te behalen.

verzoekt het College:
1. Te streven naar partnerschap met de aanbieders waarbij de gemeente zorg inkoopt, met
als uitgangspunt samen te werken aan het verbeteren van de zorg, Zodat er een compleet,
passend, kwalitatief en kostenbewust aanbod is, wat niet ten koste mag gaan van bewezen
effectieve preventieve en laagdrempelige zorg:
2. Kritisch de jaarrekeningen te analyseren van zorgaanbieders waar de gemeente een
overeenkomst mee heeft en bij bijzonderheden een externe partij nader onderzoek te laten
doen;
3. Zorgaanbieders die in werkelijkheid niet de gevraagde of slechte zorg leveren of waar
andere misstanden bij blijken uit te sluiten;
4. Voor het aangaan van nieuwe inkooptrajecten te onderzoeken welke constructies het beste
passen bij bovenstaande uitgangspunten, en het toepassen van de wet Bibob mee te
nemen.
5. Afstemming te zoeken met regiogemeenten hierover bij de gezamenlijke inkoop van zorg

En gaat over tot de orde van de dag,
Senioren Dijk en Waard
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