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Verslag bijeenkomst Adviesraad 
 
Datum : 24 juni 2021 

   

 

Programma bijeenkomst 

Als bijlage is de Conceptversie inkoopstrategie Wmo en de presentatie Wmo toegevoegd. 
 
Presentatie Inkoopstrategie Wmo projectleider Reitse Keizer. 

Korte toelichting op de presentatie en de stand van zaken op dit moment. Een aantal punten 

uitgelicht: 

• De komende periode willen we starten met het opstellen van de inkoopdocumenten, zodat 

naar verwachting per 1 april 2022 de overeenkomsten in kunnen gaan. Daarom vragen we 

nu al een besluit op hoofdlijnen aan het college ondanks dat een aantal zaken nog niet 

bekend zijn; 

• Kostenbeheersing: De baten moeten opwegen tegen de kosten (het hoeft geen 

kostenreductie op te leveren); 

• Kwaliteit: We willen niet persé minder aanbieders contracteren, maar vragen wel een hoger 

kwaliteitsniveau; 

• Regie: Er wordt niet op alle casussen in dezelfde mate regie gevoerd. We kunnen ons 

voorstellen dat bij lichtere casussen er alleen een start en eind gesprek plaatsvindt; 

• Voorliggende voorzieningen: deze worden in een tweede stap meegenomen. Samen met 

het voorliggend veld en de aanbieders wordt gekeken hoe we kunnen verbeteren en 

zorgen dat ze zichtbaarder zijn.  

Planning: Zeer recent is de inkoopstrategie opgeleverd. In de planning was te weinig ruimte om 

vooraf een advies te vragen aan de adviesraad. Op 13 juli neemt het college een besluit over de 

inkoopstrategie. Op 14 juli sturen we de definitieve inkoopstrategie naar de adviesraden met een 

aantal adviesvragen. De antwoorden hierop worden gebruikt bij het opstellen van de 

inkoopdocumenten. Het advies willen we graag medio september/ begin oktober hebben om de 

bijdrage goed mee te kunnen nemen in de voorbereiding van de inkoopprocedure. Datum waarop 

de gemeenten het advies bij voorkeur ontvangen vermelden we op de adviesaanvraag. 

 

Bespreekpunten en opmerkingen 

• Duidelijk verhaal en prettig dat er tijd wordt genomen om een aantal stappen te zetten. 

Hierdoor is er voor de adviesraden tijd om ook met de andere leden van de adviesraden te 

overleggen; 

• Jammer dat de colleges zelf niet eerder aan de adviesraad advies heeft gevraagd; 

• Goed dat de regierol besproken wordt, maar graag nadrukkelijker aangeven dat die regierol 

versterkend moet zijn voor de burger (doel moet zijn dat de burger zelf de regie krijgt). 

• Complimenten voor de website, zodat ook de reacties van aanbieders gelezen kunnen 

worden. 

 

Proces inkoopstrategie Jeugdhulp projectleider Mariëlle Eijkman. 
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Mariëlle geeft mondeling kort aan waar het proces van de inkoopstrategie Jeugdhulp nu staat. 

Naast het gesprek met de adviesraden is er met input van aanbieders, partners en sociaal teams 

een eerste concept inkoopstrategie Jeugdhulp in de maak. Deze wordt 8 juli besproken in het 

BPSDL waarna adviesraden worden uitgenodigd een advies uit te brengen. De inkoopstrategie 

wordt na de zomer gelkijktijdig aan alle colleges voorgelegd, te samen met een impactanalyse 

voor de sociale teams die deze zomer wordt opgesteld.  

De adviesraden ontvangen kort na 8 juli het formele adviesaanvraag met het verzoek binnen 6 

weken een advies uit te brengen. Aanwezigen delen het nadeel dat de adviesperiode in de 

zomervakantie valt maar snappen ook de krappe planning waar de inkoopstrategie. We spreken af 

dat adviesraden doen wat in hun mogelijkheden zit. Als het niet mogelijk blijkt om in deze gestelde 

periode een advies uit te brengen, wordt (op gemeentelijke niveau) naar een maatwerkoplossing 

gezocht. Voor afsluiting van de adviesperiode wordt een regionale bijeenkomst ingepland om zo 

vragen te kunnen stellen die relevant zijn voor het opstellen van het advies. 

• Een gezamenlijk advies van alle adviesraden zou heel mooi zijn, maar is waarschijnlijk niet 

realistisch voor de adviesraden; 

• Ook wordt benoemd dat adviesraden werken voor hun lokale college van B&W, maar het 

streven van aanwezigen  is wel verder toe te groeien naar  meer eensgezind advies bij 

regionale documenten. 

 

Tot slot 

• Omdat er steeds meer trajecten regionaal (Lekstroom breed) worden opgestart wordt het 

idee geopperd om in september met de verschillende adviesraden samen komen Peter 

Selten (adviesraad Nieuwegein) zal een overleg plannen. Lizette stuurt mailadressen naar 

Peter Selten.  

• De projectleider beschermd wonen RBL wil na de zomervakantie ook graag praten met de 

Adviesraden. Hier zal na de zomervakantie contact over worden opgenomen.   

 

Voor meer informatie over de planning van de inkoop en andere zaken kunt u onze webpagina 

raadplegen: 

www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022 

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de bijeenkomst of dit verslag?  

Neem dan contact op met Lizette de Corte. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Lizette de Corte 

Projectmanagement ondersteuning Inkoop Jeugd en Wmo 2022, Lekstroom 

 

Lizette.de.corte@regiolekstroom.nl 
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