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Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 
 
De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek vinden goede zorg en ondersteuning voor 
onze inwoners belangrijk. Soms moet daarbij een stap extra worden gezet om  maatwerk te leveren. 
Doen wat nodig is, fatsoenlijke tarieven voor de te leveren diensten én fatsoenlijke salariëring voor 
zorgmedewerkers zijn hierbij leidende principes. Op basis van deze uitgangspunten kopen de 
regiogemeenten de zorg en ondersteuning gezamenlijk in en wordt er toegezien op de afspraken die 
hierover worden gemaakt met zorgaanbieders. Dit doen wij via de Regio Gooi en Vechtstreek. 
 
Samen met inwoners en aanbieders komen tot gedragen uitgangspunten 
In 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, 
jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we al dit jaar 
nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en zorgcontinuïteit te blijven 
garanderen voor onze inwoners. Dit doen we door in gesprek te zijn met én goed te luisteren naar 
onze ervaringsdeskundige inwoners, adviesraden sociaal domein én onze aanbieders. In verschillende 
bijeenkomsten hebben we onze zorgvoorzieningen en de samenwerking met hen geëvalueerd. We 
hebben ideeën opgehaald waarmee we de zorg en ondersteuning voor onze inwoners  kunnen 
verbeteren.  
 
Breed gedragen uitgangspunten zorginkoop 2021  
Op basis van deze gesprekken hebben we de uitgangspunten geformuleerd voor de nieuwe 
zorginkoop. Deze uitgangspunten worden breed gedragen en ondersteund door de  adviesraden 
sociaal domein van gemeenten en door aanbieders. De uitgangspunten zijn door het college van 
burgemeester en wethouders vastgesteld. Het document met uitgangspunten voor de nieuwe inkoop 
van zorg en ondersteuning vindt u hier: https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2020/02/Uitgangspunten-inkoop-sociaal-domein-2021-ev.pdf.  
 
Wat doet ertoe? 
Samen met aanbieders hebben we de afgelopen jaren veel energie gezet op het verbeteren van de  
zorg en de samenwerking. Tijdens de looptijd van de overeenkomsten hebben wij knelpunten waar  
inwoners, aanbieders en wijzelf tegenaanlopen steeds snel en doelmatig opgepakt. Daarom adviseren 
aanbieders nadrukkelijk om met de nieuwe inkoop uit te gaan van doorontwikkeling, verbetering en  
stabiliteit, in plaats van grootse (stelsel)wijzigingen. Hieronder treft u de samenvatting van de leidende  
algemene uitgangspunten voor onze zorginkoop: 

1. De vraag van inwoners blijft in alles leidend. We bieden inwoners keuzevrijheid en maken 
mogelijk dat inwoners regie kunnen voeren.  
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2. We zorgen voor goed en voldoende zorgaanbod zodat inwoners ook echt iets te kiezen 

hebben. Hierbij blijven we investeren in sterke algemene voorzieningen zodat problemen 
voorkomen worden.  

3. We staan in voor kwaliteit, toereikende tarieven en fatsoenlijke salariëring van 
zorgmedewerkers. 

4. Er wordt gestreefd om zorg en ondersteuning van onze inwoners binnen de budgettaire 
kaders te leveren.  

5. Onze tarieven stellen we vast op basis van dialoog met onze aanbieders. Aanbieders worden 
actief uitgenodigd om mee te praten over hoe de tarieven moeten worden opgebouwd en 
hoe hoog de kostprijzen moeten zijn. Deze inbreng wegen wij bij het maken van de definitieve 
keuzes rondom het tarief.  

6. We investeren in stevig en gezond partnerschap met onze aanbieders. Dit betekent dat we 
aanbieders maximaal faciliteren en ruimte geven om te doen wat nodig is voor inwoners. Dit 
betekent óók dat we de samenwerking met onze aanbieders intensiveren en regelmatig het 
gesprek voeren over wat we kunnen verbeteren en wat we van elkaar nodig hebben. Bij 
partnerschap hoort ook dat we zoveel mogelijk uitgaan van langdurige relaties waarmee we 
‘rust’ willen bieden in het zorglandschap.  

7. Waar mogelijk brengen we het aantal aanbieders per voorziening terug en beperken we de 
reikwijdte van onze open-house systematiek. We borgen hierbij dat we voldoende 
zorgaanbod inkopen en inwoners keuzevrijheid houden.  

8. Voor alle voorzieningen met een verblijfscomponent streven we voor de langere termijn naar 
een scheiding van exploitatie en beheer van vastgoed en zorg (scheiden wonen en zorg). 

9. Voor de maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben we meer specifieke uitgangspunten 
geformuleerd waarmee we de zorg praktisch verbeteren, versimpelen en verbinden. Voor meer 
informatie daarover verwijs ik u naar het uitgangspuntendocument.   

 
Vervolg zorginkoop 
De komende maanden werken we de uitgangspunten verder uit in zogeheten toelatingsdocumenten,  
waarin we concrete afspraken met aanbieders opnemen over de levering van zorg en ondersteuning.  
Ook rondom deze toelatingsdocumenten geven we inwoners, adviesraden en aanbieders de ruimte  
om mee te denken en verbetervoorstellen te doen. De toelatingsdocumenten worden vervolgens 
financieel vertaald en doorgerekend, zodat we goed inzicht krijgen in de effecten en wij mede op basis 
daarvan besluiten kunnen nemen over de uiteindelijke vormgeving van voorzieningen.  
 
Regiopodium 13 maart  
Wij informeren u graag verder over de zorginkoop. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een extra  
Regiopodium op vrijdag 13 maart van 16:00-18:30. Tijdens dit extra Regiopodium is er ruimte voor  
gesprek en kunt u uw vragen stellen. Meer informatie hierover ontvangt u via de griffie.  
 
 
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher.  
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