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Onderwerp
Scherp sturen op inkoop sociaal domein
Aan het College,
Inleiding
Dat er binnen de inkoop van het sociaal domein een hoop speelt mag al langere tijd
duidelijk zijn. Het feit dat ook bij het CDA hier de nodige zorgen over zijn is dan ook geen
geheim. Voor het CDA is binnen de inkoop de rechtmatigheid een groot goed, publieke
gelden moeten immers ten allen tijden goed besteed worden. Het voorkomen en
eventueel bestrijden van zorgfraude vraagt dan ook echt om stevige aandacht. Wat het
CDA betreft is er in onze gemeente geen ruimte voor zorgfraude en ik dit kader de
volgende vragen.
Vragen
1. Met hoeveel zorgaanbieders WMO en Jeugd heeft de gemeente Heerhugowaard
een contract?
2. Bij hoeveel van de gecontracteerde zorgaanbieders heeft de gemeente de Bibob
procedure toegepast in de afgelopen 2 jaar?
3. Bij welke vermoede van fraude past het college de Bibob procedure toe en heeft
het college hiervoor een vast protocol?
4. Is het college bekend met de toepassing van de wet Bibob in de gemeente
Almelo1
5. Is het college ook op de hoogte van de aanvullende maatregelen die de
gemeente ‘s-Hertogenbosch2 toepast?
6. In hoeverre acht het college de werkwijzen van bovenstaande gemeentes
werkbaar in onze gemeente?
Conform artikel 55 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij/zij een
schriftelijk/ mondeling antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na
dagtekening.
1

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/misbruik-opsporen-en-aanpakken-istijdrovend.13077737.lynkx
2

https://shertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/9356789/1/Brief%20Wethouder%20van%20
Olden%202%20november%202020%20inzake%20Voorkomen%20van%20misbruik%20v
an%20zorggeld_
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Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard
Namens het CDA,
Gea Klercq
Jasper John

Antwoord van het College
Inleiding
U heeft ons op 14 mei 2021 art. 55-vragen gesteld over de inkoop sociaal domein. Wij
geven u hierbij onze reactie.
Antwoorden
1. Met hoeveel zorgaanbieders WMO en Jeugd heeft de gemeente Heerhugowaard een
contract?
Antwoord: Binnen Wmo en specialistische jeugdhulp heeft de gemeente
Heerhugowaard de volgende contracten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wmo-thuisondersteuning: 6 aanbieders
Wmo begeleiding: 23 aanbieders
Wmo hulpmiddelen: 1 leverancier
Ambulante jeugdhulp: 190 aanbieders
Jeugdhulp met verblijf: 50 aanbieders
Jeugdzorg Plus: 1 aanbieder
Jeugdbescherming en jeugdreclassering: 3 gecertificeerde instellingen

2. Bij hoeveel van de gecontracteerde zorgaanbieders heeft de gemeente de Bibob
procedure toegepast in de afgelopen 2 jaar?
Antwoord: Geen
3. Bij welke vermoede van fraude past het college de Bibob procedure toe en heeft het
college hiervoor een vast protocol?
Antwoord: Het college heeft hiervoor geen vast protocol.
4. Is het college bekend met de toepassing van de wet Bibob in de gemeente Almelo 3
Antwoord: Nee, het college is niet bekend met de toepassing van de wet Bibob
specifiek in de gemeente Almelo. Het college is echter wel bekend met de toepassing
van de wet Bibob.
5. Is het college ook op de hoogte van de aanvullende maatregelen die de gemeente ‘sHertogenbosch4 toepast?
Antwoord: Ja, het college is hiervan op de hoogte.
6. In hoeverre acht het college de werkwijzen van bovenstaande gemeentes werkbaar in
onze gemeente?
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https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/misbruik-opsporen-en-aanpakken-istijdrovend.13077737.lynkx
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https://shertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/9356789/1/Brief%20Wethouder%20van%20
Olden%202%20november%202020%20inzake%20Voorkomen%20van%20misbruik%20v
an%20zorggeld_
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Antwoord: De invulling van het contractmanagement op de contracten Wmo en
specialistische jeugdhulp (2 t/m 7) is regionaal belegd bij de Netwerkorganisatie Regio
Alkmaar (RNO). In reactie op de landelijke berichtgevingen overweegt de RNO
specifieke eisen op de bedrijfsvoering van aanbieders in de contracten Wmo en
Jeugdhulp en in de contractmanagementgesprekken met aanbieders op te nemen.
Ook daar waar we de inkoop en contractmanagement in eigen beheer hebben zal
goed overwogen worden dit op te nemen.
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