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Beste leden van het dagelijks bestuur,

Met interesse hebben wij kennis genomen van de jaarstukken 2020. De stukken zijn helder 

geformuleerd en goed leesbaar. Het is duidelijk voor welke uitdagingen de diverse modulen de 

komende jaren staan. 

Ten aanzien van de meerjarenbegroting zijn wij verheugd dat u voor de module inkoop de nullijn 

hanteert. Gemeenten zitten momenteel in zwaar weer. Dat heeft voor ons gevolgen die in onze 

perspectiefnota worden verwerkt. Wij zijn daarbij van mening dat gemeenschappelijke regelingen 

met de gemeentelijke ontwikkelingen moeten mee bewegen waardoor wij niet worden 

geconfronteerd met toenemende kosten vanuit deze regelingen.

Ten aanzien van het uitvoeringsplan 2020 willen wij u graag het volgende meegeven inzake de 

nieuwe aanbesteding voor de inkoop van de dienstverlening binnen het sociaal domein. 

Wij realiseren ons dat op het gebied van tarieven bij het leveren van diensten sprake is van een 

maximale bandbreedte waarop wij weinig invloed kunnen hebben, rekening houdend met de cao 

ontwikkelingen. Wij vertrouwen erop dat u hierin scherpe afspraken voor de regio maakt.

Verder geven wij u een aantal punten mee waarvan wij verwachten dat deze direct dan wel indirect 

bijdragen aan het terug dringen van zorgconsumptie en bij gevolg van kosten. Wij willen graag 

aandacht voor het verminderen van aanbieders en voor het vereenvoudigen van producten. Het is 

belangrijk dat verblijf aanzienlijk wordt teruggedrongen zoals is afgesproken met de aanbieders. 

Ook zien wij graag dat er scherpere afspraken worden gemaakt die ons bij de toegang tot zorg 

steunen om makkelijker te kunnen opschalen dan wel afschalen zodat trajecten niet langer duren 

dan nodig. Dit heeft direct betrekking op eisen die u zou kunnen stellen ten aanzien van de 

samenwerking tussen aanbieders, die wij op dit punt graag geïntensiveerd zien. 
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Gemeente Renkum

Tot slot willen wij graag meer aandacht voor het uitvoeren van normaliseren vanuit aanbieders, 

gekoppeld aan het gemeentelijk sturen op eigen regie en meer eigen verantwoordelijkheid en 

samenredzaamheid van onze inwoners. Dit draagt bij aan het versterken van de uitgangspunten 

voor de uitvoering van het sociaal domein, gericht op het veranderen van onze samenleving er 

minder een beroep wordt gedaan op de overheid.

Wij wensen u veel succes toe en blijven graag op de hoogte van uw activiteiten en resultaten.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte A.M.J. (Agnes) Schaap
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