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zienswijze concept jaarstukken 2020

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.
De uitgangspunten die u hanteert voor het inkopen van zorg moeten bijdragen aan de
transformatie waarin de menselijke maat voorop staat en waar door lichte, eenvoudige vormen van
zorg de dure, specialistische zorg kan worden voorkomen. We zijn positief over kwaliteit toetsen
aan de voorkant en dat het aanbod verminderd en overzichtelijker wordt. We wijzen u nadrukkelijk
op het risico dat er met de nieuwe aanbesteding zich voordoet dat innovatieve (kleinere)
aanbieders kunnen worden buitengesloten. Wij willen juist met aanbieders samenwerken die
passende hulp en ondersteuning bieden en de zelfstandigheid van inwoners versterken tegen
lagere kosten. Een belangrijke graadmeter voor kwaliteit vinden wij het op tijd opschalen en
afschalen van zorg. Wij hechten er waarde aan dat er goede grip is op kwaliteit van de zorg en
ondersteuning aan onze inwoners, dat ons sociaal team goed overzicht heeft en geïnformeerd is en
dat we onnodige bureaucratie tegen gaan.
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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.
Tenslotte ondersteunen we de ambitie om kinderen en jongeren indien zij hulp nodig hebben, zo
veel mogelijk in een thuissituatie te ondersteunen en niet in een instelling te behandelen. Wij
worden graag geïnformeerd door de u hoe de afname van 50% verblijf wordt gerealiseerd en kijken
uit naar de concrete plannen.
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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