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Motie: "Aanbesteding Jeugdzorg"

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 16 juli 2020;

overweaende dat:
- meerdere zorgpartijen, zowel groot als klein, lokaal, regionaal als landelijk

opererend de afgelopen 2 weken een brandbrief hebben gestuurd Haar de
verschillende raden om het verloop van de aanbesteding to schetsen;

- partijen niet het gevoel hadden meegenomen to worden in de
totstandkoming, maar voor een voldongen felt werden gesteld;

- door het Poho Sociaal Domein Achterhoek in het recente persbericht gesteld
is dat er een pas op de plaats nodig is;

- in dit persbericht al gesteld wordt dat de jeugdaanbieders in de regio op
korte termijn worden uitgenodigd samen met de gemeenten in gesprek to
gaat, echter hier niet de rol van de raad in genoemd wordt;

- de nieuwe aanbesteding officieel nog op 26 augustus ingaat;
- het onduidelijk is wat de nieuwe systematiek gaat doen met de wachtlijsten,

de kwaliteit en ook de kosten van de zorg;
- dit niet alleen voor Doetinchem geldt, maar ook de andere gemeenteraden

vragen hebben;
- bbk bij inwoners onduidelijk is, of mensen hun zorgaanbieder kunnen

houden. Als ook of zij nog volledige keuzevrijheid hebben;

besluit de griffie op to dragen:
- om op korte termijn (begin september) een regionale bijeenkomst to

organiseren met de verschillende raden, de aanbieders, CLM, de
portefeuillehouders en de partijen die straks moeten indiceren (Buurtplein en
anderen);

- doel van deze bijeenkomst moet zijn dat er weer een basis en vertrouwen
gecreeerd wordt voor alle betrokken om weer verder gaan;

- als ook verwachtingen helder to krijgen voor de komende aanbesteding met
een duidelijke en breed gedragen visie;



besiuit het college op to dragen:
- de regionale aanbesteding met een half jaar uit to stellen tot 21 oktober

2021;
- terug to gaan Haar de tekentafel met zowel aanbieders als gemeenten;
- de raad to informeren over de voortgang van de aanbesteding, bij voorkeur

bij de kwartaal-update sociaal domein;

en gaat over tot de orde van de dag.
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