
Vragen Leefbaar Huizen  
 
Zijn dit nu de cijfers vanuit de regio waar we op zaten te wachten zoals vermeld in de 
jaarstukken en regiobegroting?  
 
Pag 3 - Punt 2.4  
Over hoeveel personen (unieke)praten we hier?  
Worden de nu incidentele lokaal ingekochte contracten in de toekomst wel meegenomen in 
de aanbestedingen?  
 
Pag 11 - Punt 3.3 
Welke reden geven de zorgaanbieders aan om niet deel te nemen aan de aanbesteding?  
Welke aanbieders betreft dit?  
Wanneer lopen deze contracten af en worden de maatwerkcontracten bij een nieuwe 
aanbesteding wel meegenomen in de nieuwe aanbesteding?  
 
Pag 16 
“Tenslotte….. hieronder”. Eerste alinea op pagina 16. 
Waarom in dit verslag, is 2022. Niet 2021.  
 
Pagina 23. 
Bij de belangrijkste redenen voor afname  
“Liggen daarmee 55.000 hoger dan het netto resultaat van 242.187wat hierboven te lezen is” 
Alleen hierboven staat u een bedrag jaarrekening van 243.454 te lezen. Hetgeen 
overeenkomt met het genoemde bedrag op pagina 4 Tabel WMO. Wat is nu juist?  
 
Pagina 26 
Belbus / automaatje 
30% van de ritten is tbv vervoer van en naar geheugenhuis. Dit gaat om ongeveer 13.000 
euro. 
Er zijn afspraken gemaakt voor dagbesteding met King Arthur en het vervoer hiervan gaat de 
regio zelf doen. Gaat de bv vervoer de ritten van de belbus naar het geheugenhuis ook doen 
en leidt dat tot een lagere subsidie voor de belbus?  
 
Pag 30. 
Schuldhulpverlening 
Kunt u ons een overzicht verschaffen van het totaal aantal ondernemers in Huizen dat 
gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening en de gemaakte kosten?  
 
Vragen D66 
 
• In hoeverre we omgaan met de onderhandse aanbesteding gezien de opmerking van de 
accountant mbt de overschrijding;  
 
• Waarom was Versa de enige partij die de activiteiten van Tijd voor meedoen kon 
overnemen, we zien de activiteiten van Tijd voor meedoen niet terug in het aanbod van 
Versa Welzijn, waarom is er voor gekozen om deze activiteiten niet te continueren.  
 



Vragen CDA 
 
De vraag naar  Huishoudelijke hulp was te laag ingeschat, blijkbaar omdat de demografische 
cijfers hier niet bij waren betrokken. Is dit standaard procedure, was het een foutje? Wat kunt 
u doen en wat gaat u doen als college om tot de best mogelijke inschatting te komen zodat 
er geen vraagoverschrijding plaatsvindt die te voorzien zou zijn geweest.  
 
Jeugdzorg: er zijn dure maatwerktrajecten ingekocht bij aanbieders die zich niet hadden 
ingeschreven voor de aanbesteding, omdat er anders te grote gaten zouden vallen.  

a) waren deze gaten niet al te voorzien bij de aanbesteding en zo ja, wat waren dan 
de overwegingen om de aanbesteding niet aan te passen.  
b) De aanbieders waar aparte trajecten zijn ingekocht, hebben er voor gekozen niet 
mee te doen met de aanbesteding. Vervolgens kunnen zij hun zorg voor hogere 
tarieven  leveren. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat aanbieders 
waarvan wij de zorg blijkbaar nodig hebben, bewust buiten het aanbestedingstraject 
aanbieden om op die wijze alsnog de voor hen passende tarieven te krijgen? B 
c) Wat zijn de meerkosten van deze apart ingekochte trajecten en hoeveel inwoners 
zijn daarmee geholpen (technische vraag waarschijnlijk) 
d) in het AD van vandaag staat dat de grootste jeugszorginstelling waaronder o.a. de 
GI William Schrikker valt, niet meer kan voldoen aan de wettelijke termijnen. Als 
gemeente zijn wij verantwoordelijk voor kwantitatief en kwalitatief goede zorg voor 
onze inwoners. Kan de wethouder aangeven op welke wijze wij aan onze 
verantwoordelijkheid gaan voldoen?  

 
Vragen ChristenUnie 
 
Wel minder behandelingen over de gehele lijn, ook jeugd, maar gaat het ook echt beter? Of 
staan er nu veel aan de zijlijn, en komt er dus nog heel veel vraag? Aandeel jeugdzorg 
boven gemiddeld. Wij zouden graag meer inzicht willen wat de reden hiervan is. Wat is er 
aan de hand, dat we van onder het landelijk gemiddelde naar boven het gemiddelde stijgen? 
De autonomen ontwikkelingen maken dat er naar alle waarschijnlijkheid een grote zorgvraag 
op ons afkomt ook al is moeilijk in te schatten hoe groot. Maar wat kunnen we wel doen, hoe 
kunnen we - naar wat mogelijk is - wel anticiperen? 
 
En tot slot: ik had echt geen tijd om dit nu al grondig te lezen. Had ik geweten dat er een 
mogelijkheid zou zijn om vragen te stellen, dan had ik tijd gemaakt, want dat verdient dit stuk 
wel. Wellicht heb ik vandaag nog even tijd om er door te gaan en kom ik vanavond nog met 
een aanvullende vraag. 
 
 
 
 
 


