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Doorcentralisatie Maatschappelijke Zorg
 
- Er is sprake van een regionaal verdeelmodel MZ, een subregionale uitvoeringsagenda en lokale 
financiele kaders. Geen idee nog hoe dit uitpakt voor Leiderdorp. Wat we wel weten is dat 
Rijnhart Wonen & gemeente Leiderdorp actief zijn bij realisatie plaatsen BW (Driemaster, De 
Plataan). Wat betekent dit voor het objectieve verdeelmodel als omliggende gemeenten 
achterblijven? Wie betaalt de zorgkosten van de (toekomstige) bewoners van de BW-locaties?
 

Antwoord: Op dit moment werken de Leidse Regio gemeenten samen aan het uitvoering geven aan 
de uitvoeringsagenda Leidse  Regio.  Vanuit  het  investeringsfonds Leidse  Regio (dat  beschikbaar  is  
gesteld  door  centrumgemeente  Leiden)  worden  investeringen  gedaan  die  bijdragen  aan  de  
transformatie van de Maatschappelijke Zorg. Met deze transformatie beogen we dat inwoners zo veel 
mogelijk  in  hun  eigen  woonomgeving  passende  zorg  ontvangen.  De  pilot  Driemaster  en 
Friendswoning zijn hier voorbeelden van in Leiderdorp.
 
Na  het  vaststellen  van  de  financiële  kaders  door  de  gemeenteraad  kan  het  college  van  B&W 
uitwerking gaan geven aan de samenwerkingsafspraken vanaf 1 januari 2023. Deze afspraken zullen  
bijvoorbeeld  gaan  over  tempoverschillen  tussen  gemeenten.  Ook  gaat  het  college  van  B&W 
afspraken maken over de zorgkosten van de inwoners die zorg vanuit een beschermd wonen plek of 
een  maatschappelijke  opvang  plek  nodig  hebben.  Het  uitgangpunt  zoals  vastgesteld  in  de 
uitvoeringsagenda  is:  lokaal,  tenzij.  Dit  betekent  bijvoorbeeld  dat  zeer  specialistische  beschermd 
wonen  voorzieningen  en  de  maatschappelijke  opvang  op  Holland  Rijnland  niveau  wordt  
georganiseerd en dat iedere gemeente hier een financiële bijdrage aan levert.

 

- Vanaf 2023 overdracht centrumgelden Leiden naar HR die weer herverdeelt over gemeenten. 
Waarom eerst centraliseren en dan weer decentraliseren? 
 

Antwoord: er vindt geen centralisatie plaats vanuit centrumgemeente Leiden naar Holland Rijnland.  
Er vindt decentralisatie plaats vanuit centrumgemeente Leiden en vanuit de Rijksoverheid naar alle  
lokale gemeenten.



 

- Voor individuele gemeenten kunnen cijfers gunstiger of minder gunstig uitvallen. Is er, gelet op 
de gezamenlijke inkoop, solidariteit binnen de Leidse regio? Zijn hier al afspraken over gemaakt?
 

Antwoord: In de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse Regio is het uitgangspunt 1 gebied, 
1 opgave, 1 aanpak. Hier is dus al sprake van solidariteit. Na het vaststellen van de financiële kaders  
door  de  gemeenteraad  kan  het  college  van  B&W  uitwerking  gaan  geven  aan  de 
samenwerkingsafspraken vanaf 1 januari 2023 die onder andere gaan over de bekostiging van de  
voorzieningen, de governance en hoe om te gaan met tekorten en overschotten.

Inkoopstrategie begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke ondersteuning
 
- https://www.sociaalweb.nl/blogs/inkoopmodel-over-een-andere-boeg-de-beste-gemeenten-zijn-juist-
koerstvast

 
Reactie: Om de doelen van de transformatie van sociaal domein te behalen richten we de inkoop in  
met de voorgelegde uitgangspunten en veranderopgaven als kader. We willen meer partnerschap 
met aanbieders  om meer en professionelere gesprekken te kunnen voeren met de aanbieders over 
onder  andere  de  veranderopgaven.  Dat  kan  alleen  als  we  met  minder  aanbieders  een  contract  
sluiten. We willen wel dat inwoners iets te kiezen hebben en kiezen daarom niet voor 1 of enkele  
aanbieders. We hebben met 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

 

- Over nieuwe inkoopmodel en inkoop van arrangementen is veel te zeggen. Aanname is dat 
zorgaanbieders nu wel moeten samenwerken. Geen idee of dat ook gaat gebeuren en of dit in 
alle gevallen gewenst is.
 

Antwoord: Het is geen doel op zich dat zorgaanbieders meer moeten samenwerken. Wel moeten 
aanbieders  alles  binnen  een  arrangement  kunnen  aanbieden  zodat  er  één  aanbieder 
verantwoordelijk is voor de ondersteuning die de inwoner krijgt. Sommige aanbieders, die nu niet alle  
vormen van ondersteuning bieden, zullen samen in moeten schrijven voor de aanbesteding. Verder is  
de inkoop één onderdeel van de inkoopstrategie waarmee we een start maken aan het werken aan 
de  geschetste  uitgangspunten  én  de  veranderopgaven  voor  de  komende  jaren.  Het  is  aan  de  
gemeenteraad om dit kader van veranderopgaven, uitgangspunten en strategie van te stellen.

 

- Ik zou in de inkoopstrategie meer willen zien over feit dat aanbod vraag creeert (zie 
Leiderdorpse analyse) en wat dat betekent voor inkoop, toegang en monitoring. Een punt voor 
de projectgroep MZ Leidse regio om uit te werken, evenals de rol van Incluzio.
 

Antwoord: Inkoop is één van de middelen om de geschetste uitgangspunten en veranderopgaven in 
de komende jaren te bereiken. De inkoop zelf geeft daarbij 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.  Dat  betekent  dat  naast  het  inkopen  de  volgende  zaken  
belangrijk zijn: 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  op  basis  van  monitoring)  en  het  bekostigingssysteem.  Met  de  inkoop 
zorgen we ervoor dat er ‘aanbod’ is in maatwerkvoorzieningen. Door te sturen op de toegang én de 
brede welzijnsopdracht van Incluzio Leiderdorp zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk hulpvragen 
opgelost worden in het voorveld. Indien een hulpvraag niet in het voorveld opgelost kan worden is  
een  oplossing  in  de  vorm  van  een  maatwerkvoorziening  mogelijk.  Deze  inkoop  draagt  op  drie 
manieren bij om aanbod geen vraag te laten creëren: (1) aanbieders moeten alle ondersteuning die 
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nodig is in een arrangement kunnen bieden. Aanbieders die ‘slechts’ een vorm van ondersteuning  
aanbieden, waarvan we een toename hebben gezien na de decentralisatie in 2015, zullen moeten 
gaan  samenwerken  om  een  totaalpakket  te  kunnen  bieden.  (2)  daarnaast  worden  er  minder  
contracten  afgesloten.  (3)  tenslotte  richten  we  de  arrangementen  veel  resultaatgerichter  in,  
waardoor er door de toegang beter gestuurd kan worden op resultaten (bij  de inwoners waarbij  
herstel te verwachten is). 

 


