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1. Waarom is in de uitgangspunten niet als randvoorwaarde meegenomen door voor clienten 

onafhankelijke clientenondersteuning beschikbaar moet zijn? Het is belangrijk dat die voor 

clienten beschikbaar is, gezien de impact en de aard van de diensten die door het college zullen 

worden ingekocht?

Antwoord: De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft vastgelegd dat gemeenten  

onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar moeten stellen aan hun inwoners. Onafhankelijke  

cliëntondersteuning is gericht op het bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid en  

participatie van de inwoners. De ondersteuning dient onafhankelijk te zijn, vanuit het perspectief  

van de inwoner, gratis en levensbreed. Als een inwoner een melding doet voor ondersteuning is de  

gemeente  verplicht  om  de  inwoner  te  wijzen  op  de  mogelijkheid  daarbij  onafhankelijke  

ondersteuning  te  ontvangen.  Per  1  januari  2019  wordt  in  Leiderdorp  de  onafhankelijke  

cliëntondersteuning  uitgevoerd  worden  door  Stichting  MEE  Zuid-Holland  Noord.  Deze  

onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat dus en blijft bestaan naast de inkoopstrategie WMO  

die aan uw raad voorligt ter besluitvorming.

2. De WMO 2015 geeft in artikel 2.1.2. de verplichting aan de gemeenteraad om periodiek een plan 

vast te stellen waarin een negental in de wet opgenomen punten terug moeten komen. Wat is 

het beleidsplan wat de basis vormt onder deze inkoopstrategie en uit welk jaar stamt dat 

beleidsplan?

Antwoord: Voor deze inkoopstrategie hebben we onder meer gebruik gemaakt van de visie die in  

2013 door de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude samen is vastgesteld:  

‘Herontwerp van het sociaal domein. Uitwerking op hoofdlijnen’. Daarin is vastgelegd dat we het  

volgende wilden bereiken:

 Een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie en  

eigen of samenkracht van inwoners (zorgen dát in plaats van zorgen voor).

 De toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder en dichtbij borgen.

 De  ondersteuning  vraag-  en  oplossingsgerichter  maken.  Via  algemene  voorzieningen  

waar mogelijke en via maatwerkvoorzieningen waar nodig.

 De  ondersteuning  zelf  (zowel  qua  inhoud  als  organisatievorm)  veranderen  teneinde  

versnippering en overlap in aanbod weg te halen en te voorkomen, en meer aan te sluiten  

bij behoeften en talenten van de inwoner.

 Innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen.



 Een meer resultaatgerichte manier van sturen door de gemeenten.

Dit komt overeen met de visie zoals in 2015 weergegeven en vastgesteld in de maatschappelijke  

structuurvisie Leiderdorp en in 2017 in de sociale agenda Leiderdorp. Verder vormt de visie uit het  

beleidskader Maatschappelijke  Zorg Holland Rijnland 2017 – 2025, vastgesteld in  2017, input  

voor de inkoopstrategie.

3. Wat bedoelt het college met de zin: ‘We zien keuzevrijheid als de vrijheid en de mogelijkheid om 

uit verschillende ondersteuningsvormen te kiezen welke het beste aansluit bij de wensen en 

behoeften van een inwoner;’? Is het college het eens dat dit hetzelfde is als de stelling: 

“Keuzevrijheid betekent dat ik mag uitkiezen wat ik bij de Albert Heijn koop”, terwijl het logischer 

is om te zeggen:  “Keuzevrijheid betekent dat ik kan beslissen bij welke supermarkt ik koop”?

Antwoord: Op  dit  moment  zijn  er  meer  dan  60  aanbieders  voor  de  maatwerkvoorziening  

begeleiding.  Voor  huishoudelijke  ondersteuning  zijn  dit  er  circa  20.  Het  creëren  van  véél  

keuzemogelijkheid heeft geleid tot onoverzichtelijkheid voor cliënten en de medewerkers van de  

toegang. Bovendien willen we meer partnerschap met aanbieders om meer en professionelere  

gesprekken te kunnen voeren over onder andere de veranderopgaven. Dit kan alleen als we met  

minder  aanbieders  een  contract  sluiten.  We  willen  wel  dat  inwoners  kunnen  kiezen  uit  

verschillende aanbieders, dit maakt dat we niet kiezen voor 1 of slechts enkele aanbieders. We  

hebben  met  de  voorliggende  strategie  gezocht  naar  een optimum in  de  balans  tussen  meer  

overzichtelijkheid en partnerschap enerzijds en keuzevrijheid en goede mogelijkheden voor een  

nieuw contract voor bestaande kwalitatief sterke aanbieders anderzijds. Dit betekent dus dat het  

college het niet een is met de stelling: ‘alleen uitkiezen wat ik bij de Albert Heijn koop’.

4. Wat wordt bedoeld met het uitgangspunt: Het resultaat is leidend, niet de inkoop en procedures? 

Kan daar een concreet voorbeeld van gegeven worden?

Antwoord: de  inkoopstrategie  moet  de  geformuleerde  uitgangspunten  en  de  te  realiseren  

veranderopgaven ondersteunen, zoals meer partnerschap tussen gemeenten en zorgaanbieders  

én zorgaanbieders onderling en bijdragen aan een beheersing van de kosten voor de Wmo. Voor  

de inwoners van Leiderdorp betekent dit dat zij meer integrale ondersteuning ontvangen waarbij  

aanbieders nog beter  samenwerken.  Dit is  het resultaat dat we bewogen.  De inkoopstrategie  

dient  hierbij  als  kader.  De  inkoop  zelf  is  slechts  één  van  de  middelen  om  de  geschetste  

uitgangspunten en veranderopgaven in  de  komende  jaren  te  bereiken.   De  inkoop  zelf  geeft  

vooral  een  zet  in  de  goede  richting  en  is  ondersteunend.  De  beoogde  inhoudelijke  

doorontwikkeling vindt vooral plaats na de inkoop tijdens de uitvoering van de overeenkomsten.  

Naast het inkopen zijn de volgende middelen belangrijk voor het bereiken van de doelen: de wijze  

waarop de gemeenten de toegang aansturen, de wijze waarop gemeenten met de aanbieders  

(voor, tijdens en na de aanbesteding) om willen gaan (contract- en leveranciersmanagement) en  

het bekostigingssysteem. 

 


