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Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van aanbesteding van de zorg in het sociaal 

domein en het product verblijf voor de jeugdwet. 

 

De vorige inkoop was voornamelijk gericht op het kunnen overnemen van producten in regionale 

contracten, zodat de zorg continuïteit voor onze inwoners niet in het gedrang kwam. Dat heeft er 

mede voor gezorgd dat we met enorm veel aanbieders van doen hebben gehad. Voor 2020 hebben 

gezocht naar betere uitgangspunten, waaronder ook minder aanbieders. 

 

Voorbereiding en inschrijving 

In 2018 zijn het regionale inkoopsysteem, de producten en diensten op diverse manieren 

geëvalueerd. In 2019 is Inkoop MGR ook gast geweest bij raadsvergaderingen van de 

deelnemende gemeenten waarbij wij met elkaar onder andere gesproken hebben over de wijze van 

toetsing en van toetreding van zorgaanbieders. Daarnaast zijn marktverkenningen gehouden waar 

de ambities van verandering, eisen, tarieven, creatieve ideeën en haalbaarheid zijn besproken met 

zorgaanbieders.  

 

Dit heeft geresulteerd in de volgende doelstelling en geformuleerde uitgangspunten: 

De nieuwe Inkoop 2020 versterkt de gemeenten in de regio centraal Gelderland bij de uitwerking 

van de doelstelling: Passende en betaalbare zorg voor de inwoner die dat nodig heeft. 

Om dit te bereiken zijn er vier uitgangspunten voor de nieuwe inkoop 2020 geformuleerd, de 

nieuwe inkoop: 

• voert intensieve kwalitatieve toetsing bij toetreding en bij naleving van de contractering 

uit; 

• is ondersteunend aan de financiële doelstellingen van de gemeenten; 

• is ondersteunend aan de transformatiedoelstellingen; 

• draagt bij aan het vereenvoudigen een aanscherpen van (maatwerk)voorzieningen en het 

gebruik daarvan. 
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De verdere uitwerking heeft plaatsgevonden in projectgroepen. Samen met alle betrokken 

gemeenten is gewerkt aan het verbeteren van de processen en het vaststellen van kwaliteitseisen. 

 

Na de samenstelling van alle inkoopdocumenten heeft een afvaardiging vanuit de gemeenten 

hierop een laatste check gedaan. Waar nodig heeft er bij de gemeenten nog een juridische check 

plaatsgevonden van de algemene inkoopdocumenten. In oktober 2019 is de nieuwe inkoop voor 

inschrijving gestart met de publicatie van de inkoopdocumenten op het inkoopplatform CTM 

(Complete Tender Management) en de website van Inkoop SDCG (www.inkoopsdcg.nl).  

Op 3 februari 2020 is de inschrijvingsprocedure voor de Inkoop 2020 gesloten.  

 

Beoordeling van inschrijvingen 

Alle inschrijvingen zijn eerst beoordeeld op basis van de gestelde (kwaliteits)eisen. Na deze 

beoordeling heeft per zorgvorm een inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden in werkgroepen. Deze 

werkgroepen bestonden naast de medewerkers van Inkoop SDCG uit beleidsmedewerkers van de 

gemeenten en medewerkers van lokale teams, waar nodig ondersteund door controllers.  

Aansluitend is men met alle aanbieders in gesprek gegaan om een betrouwbaar beeld te krijgen 

van de inschrijving en de aanbieder.  

 

Coronacrisis 

Vanaf medio maart zijn de fysieke gesprekken vervangen door digitale bijeenkomsten met 

zorgaanbieders. Eind mei zijn de laatste gesprekken geweest. Vanaf mei is doorlopend 

gekwalificeerd of afgewezen. Er is nog een extra verificatieronde voor een beperkt aantal 

aanbieders die in extern onderzoek zijn óf die wij nader willen onderzoeken op kwaliteit, 

bedrijfsvoering en rechtmatigheid. 

 

Resultaat 

De gekwalificeerde zorgaanbieders zijn bekend. Daar waar er gevolgen zijn voor inwoners, 

bijvoorbeeld als de zorg wordt overgedragen aan een nieuwe zorgaanbieder, wordt in overleg met 

de lokale teams een overgangsperiode ingepland. Het aantal aanbieders dat gecontracteerd is in 

vergelijking met de contractering van voor juli 2020 bijna gehalveerd, zoals in bijlage 1 is 

weergegeven. 

 

Voor onze gemeente zien we aan afname van 39 naar 12 (-69%) op de aanbieders van Wmo. Voor 

jeugd verblijf zijn we van 86 aanbieders uitgekomen op 47 (-57%), jeugdbescherming een afname 

van 36 naar 4 (-89%) en voor behandeling jeugd een afname van 368 naar 156 (-58%), zoals in 

bijlage 2 is weergegeven. 

 

Verwijzers binnen onze regio krijgen van ons het dringende advies om alleen door te verwijzen 

naar gecontracteerde zorgaanbieders. Op basis van contract kunnen we zicht houden op de 

kwaliteit en het volume van de zorg. Mede daarmee houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar.  

Verwijzers kunnen via de website van Inkoop SDCG een zoekopdracht geven in het regionale 

systeem. In dit systeem staan alle gecontracteerde zorgaanbieders, wat zij bieden en in welke 

gemeente zij dat bieden. 

 

Ten aanzien van de facturatie is in het programma van eisen de nodige aandacht besteed aan het 

tijdig factureren door aanbieders bij gemeenten. Hiermee verwachten wij, in samenhang met 

verbeterde interne organisatie van de aanbieders zelf, dat het betalen van facturen over de 
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jaargrens heen wordt voorkomen. Daardoor krijgen wij een zuiverder beeld van de bestedingen per 

jaar worden onaangename verrassingen voorkomen. 

 

Tot slot 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.inkoopsdcg.nl. Daar kunt u per zorgvorm 

inzien welke aanbieders in onze gemeente gecontracteerd zijn en ook waar en op welke wijze onze 

inwoners in contact kunnen treden met Inkoop voor bijvoorbeeld vragen of klachten. Hoewel onze 

eigen sociaal team natuurlijk wel het eerste aanspreekpunt is en blijft. 

 

Wij hebben er, samen met de lokale teams en zorgaanbieders, alle vertrouwen in dat iedereen de 

juiste ondersteuning kan krijgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

 

 

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap 

 

 

 


