Beantwoording technische vragen Maarssen 2000 en PvdA
1. Wanneer is of wordt het nieuwe inkoopproces Utrecht-West gestart?

De nieuwe inkoop zal per 2021 van start gaan. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds begonnen.
2. Werd of wordt de adviesraad Sociaal Domein bij dit proces betrokken?

De adviesraad wordt hier nog over geïnformeerd en wordt waarschijnlijk in oktober hierbij
betrokken.
3. Waren of worden door de gemeente Stichtse Vecht kaders meegegeven waaraan het
inkoopproces zou moeten voldoen? Zo ja, welke kaders zijn dat?

Ja. Wij zien inkoop als middel om beleidsdoelstellingen te realiseren vanuit de door uw raad
meegegeven kaders, waaronder:
 voldoende aanbod, zowel op verblijf als ambulant;
• keuzevrijheid in hulpverlener;
• diversiteit in aanbod, ook op het gebied van levensbeschouwelijke aard en culturele achtergrond;
• ruimte voor kleiner en lokaal aanbod met een x percentage lokale aanbieders en vrijgevestigden;
• een logische indeling in percelen waarbij partijen moeten samenwerken en afschalen mogelijk is;
• het stimuleren van samenwerking met de toegang en het voorliggend veld;
• het stimuleren van vernieuwing, passend bij de transformatiedoelen;
• de mogelijkheid om per gemeente een aantal van de huidige ingekochte (niet vrij toegankelijke)
voorzieningen over te hevelen naar vrij toegankelijke voorzieningen;
Beoogd (maatschappelijk) effect
• Goede en passende zorg voor inwoners;
• Verbeteren kwaliteit zorg en dienstverlening;
• Keuze voor beperkt aantal strategische partnerschappen met belangrijke aanbieders;
• Beheersbaar houden van de kosten;
• Realiseren van transformatie- en overige beleidsdoelstellingen, waaronder: nabijheid, demedicaliseren en normaliseren”
4. Zo ja ook: Kunt u aangeven op welke wijze bij de criteria die zijn opgesteld voor de inkoop de 9
uitgangspunten uit de visiedocumenten en kadernota’s zijn meegenomen?

De nieuwe inkoop zal passen binnen de uitgangspunten van vastgestelde visiedocumenten.
6. Is er een evaluatie van de vorige inkoopperiode?

Nee. Wij betrekken wel de ervaringen van de huidige inkoopperiode. Ervaringen van aanbieders
worden hierin meegenomen middels een marktconsultatie.
7. Op welke wijze wordt de raad betrokken bij het meegeven van kaders bij het inkoopproces tav de
maatschappelijke- en beleidseffecten?

Wij informeren de raad actief bij relevante ontwikkelingen. De inkoop wordt vooralsnog binnen de
door de raad vastgestelde kaders uitgevoerd.

