
Inkoop Wmo & Jeugdhulp

Informatieve raadsbijeenkomst 
13 april 2022
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Programma

1. Aftrap - wethouder Langeveld

2. Blik op het brede sociaal domein - Marieke Salemink – Van der Burg

3. Inzoomen op inkoop Wmo & jeugdhulp:

▪ Lokale inkoop huishoudelijke hulp – Mark ten Pas

▪ Regionale inkoop Wmo & Jeugdhulp – Susanne Büter & Mark ten Pas

4. Ophalen informatiebehoefte en aandachtspunten vanuit de raad 

5. Afsluiting - wethouder Dales
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Waar komen we vandaan? 

▪ Met ingang van 2015 nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente

▪ Van transitie naar transformatie 

Maatschappelijk effect / doel:

“Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en 
doet zo goed mogelijk mee in de samenleving”

3



Ontwikkelingen

▪ Stevige inzet op vroegsignalering en preventie

▪ Verschuiving naar algemene voorzieningen en voorliggend aanbod

▪ Laagdrempelig en maatwerk afgestemd op de 
ondersteuningsbehoefte 

▪ Resultaatgericht werken

▪ Zo integraal en ontschot mogelijk werken

▪ Grip op financiën door kostenbewustzijn
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Blik op brede sociaal domein 

▪ Sociaal domein ‘smal’:

▪ Jeugdwet 

▪ Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

▪ Participatiewet 

▪ Sociaal domein ‘breed’:

▪ Onder andere sport, cultuur, onderwijs(huisvesting), voor- en 
vroegschoolse educatie, werk & inkomen / arbeidsmarkt, armoede, dak-
en thuislozen, inburgering, (volks)gezondheid, recreatie & toerisme.
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Hoe groot is het bedrag in de begroting van gemeente 
Doetinchem dat ziet op het brede sociaal domein? 

Antwoord A:

€ 89,4 miljoen

Antwoord B:

€ 144,7 miljoen 
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Goede antwoord is antwoord B

€ 144,7 miljoen
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Hoe groot is het bedrag in de begroting van gemeente 
Doetinchem dat ziet op het brede sociaal domein? 



Hoeveel Doetinchemmers maken gebruik van de verschillende vormen 
van schulddienstverlening bij Bureau voor Financiële Ondersteuning?

(o.m. budgetbeheer, budgetcoaching, schuldregelen, beschermingsbewind)

Antwoord A:

963 lopende 
dossiers

Antwoord B:

770 lopende 
dossiers 8



Goede antwoord is antwoord B

770 lopende dossiers
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Hoeveel Doetinchemmers maken gebruik van de verschillende 
vormen van schulddienstverlening bij Bureau voor Financiële 

Ondersteuning?

(o.m. budgetbeheer, budgetcoaching, schuldregelen, beschermingsbewind)



Hoeveel basisscholen zijn er in Doetinchem? 

Antwoord A:

20

Antwoord B:

26
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Goede antwoord is antwoord A

We hebben in Doetinchem 20 scholen voor primair 
onderwijs (basisscholen) 11

Hoeveel scholen in het primair onderwijs (basisscholen) 
zijn er in Doetinchem? 



Uit welke organisaties is Amphion Cultuurbedrijf 
voortgekomen?

Antwoord A:
- Schouwburg Amphion

- Bibliotheek West-Achterhoek
- Muziekschool Oost-Gelderland

Antwoord B:
- Schouwburg Amphion

- Muziekschool Oost-Gelderland
- Cultuurcentrum De Gruitpoort

12



Goede antwoord is antwoord B
Schouwburg Amphion,

Muziekschool Oost-Gelderland &
Cultuurcentrum De Gruitpoort
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Uit welke organisaties is Amphion Cultuurbedrijf 
voortgekomen?



Antwoord A:

71

Antwoord B:

33 14

gD verstrekt deelnamesubsidie aan verenigingen en stichtingen voor 
activiteiten op gebied van sport, cultuur of welzijn voor jeugd en 

mensen met een participatiebeperking. 

Aan hoeveel verenigingen/stichtingen is in 
2021 een deelnamesubsidie verstrekt?  



Goede antwoord is antwoord A

In 2021 is aan 71 verenigingen/stichtingen 
deelnamesubsidie verstrekt 15

Aan hoeveel verenigingen/stichting is in 2021 een 
deelnamesubsidie verstrekt? 



Hoeveel Doetinchemse jeugdigen
zitten in een pleeggezin?

Antwoord A:

71 jeugdigen

Antwoord B:

33 jeugdigen
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Goede antwoord is antwoord A

71 jeugdigen zitten in een pleeggezin
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Hoeveel Doetinchemse jeugdigen zitten in een pleeggezin?



Hoeveel Doetinchemse huishoudens hadden op 
31 december 2021 een bijstandsuitkering?

Antwoord A:

1680

Antwoord B:

1170
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Goede antwoord is antwoord B

1170 huishoudens met een bijstandsuitkering op 
31 december 2021 19

Hoeveel Doetinchemse huishoudens hadden op 
31 december 2021 een bijstandsuitkering?



Samen werken in het sociaal domein

‘’Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’’

http://www.lerenwerkt.nu/


Inzoomen op inkoop

1. Lokaal inkooptraject huishoudelijke hulp

2. Regionaal inkooptraject Wmo & jeugdhulp
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Inkoop huishoudelijke hulp 

▪ Voor 2018: versnipperd aanbod met meer dan 100 
gecontracteerde aanbieders voor huishoudelijke hulp

▪ 2018 Integraal plan huishoudelijke hulp vastgesteld door raad:

‘’Huishoudelijke hulp voor alle Doetinchemmers’’ 

▪ Lokaal inkooptraject
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Inkoop huishoudelijke hulp 

▪ Beleid vanaf 2018:

- Overzichtelijk aantal gecontracteerde aanbieders

- Introductie algemene voorziening schoonmaakhulp (AVS)

- Laagdrempelig en regelarme toegang AVS via de aanbieder 

- Maatwerkvoorziening via Buurtplein

- Tevredenheid over huidig beleid en uitvoering 
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Inkoop huishoudelijke hulp 2022 e.v. 

▪ Huidige contracten lopen af → nieuw aanbestedingstraject

▪ Uitgangspunten:

- Continueren huidig beleid en uitvoering 

- Continueren overzichtelijk aantal aanbieders (max. 8)

- Verfijnen waar nodig 

- Langjarige samenwerking met aanbieders (totaal max. 7 jaar) 
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Inkoop huishoudelijke hulp 2022 e.v. 

Vragen?
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Regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp 

▪ Waar gaat het over?

- Inkoop van jeugdhulp (o.a. ambulante jeugdhulp, gezins- en 
woonvormen)

- Wmo begeleiding en dagbesteding

- Wmo Wonen (beschermd wonen) 

▪ Met wie?

- Samenwerking met Achterhoekse gemeenten via Sociaal 
Domein Achterhoek (SDA) 
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Wat ging vooraf?

▪ 2015: Decentralisaties

▪ 2016: Inkoop via Open house

▪ 2017/2018: Achterhoekse visie op het sociaal domein en op de 
samenwerking binnen de Achterhoek: 
‘’Samenwerken om elkaar te versterken’’

▪ 2018/2019: Visie op inkoop sociaal domein 

27



Visie achter de nieuwe inkoop
1. Kantelen naar preventie

2. Resultaat zorginzet staat voorop

3. Duidelijke rolverdeling: partnerschap, opdrachtgever en 
opdrachtnemer 

4. Andere manier van sturen: monitoring resultaten/prestaties en 
maatschappelijke effecten

5. Andere manier van contractering

6. Andere manier van bekostiging: financiering is gekoppeld aan 
resultaatafspraken 28



Kenmerken nieuwe werkwijze 

• Focus op een integrale aanpak van ondersteuning | loskomen 
van verkokering

• Sturen op effecten en resultaten

• Ruimte voor kennis en expertise zorgaanbieders met duidelijke 
kaders

• Uitgaan van partnerschap en proactief eigenaarschap 
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Wat betekent dit voor de inwoner? 

• Ondersteuningsvraag staat nog meer centraal

• Inwoners worden meer betrokken bij bepalen hoe de hulp er uit 
komt te zien 

• Indicatie op doelen en resultaten en af van het ‘productdenken’
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Aanbestedingstraject 

1. 2020/2021: Voorbereidingen en dialoog met aanbieders

2. Vanaf april 2021: uitvoeren aanbesteding

3. Definitieve gunning april 2022 

4. Implementatiefase

5. Start nieuwe werkwijze 1 juli 2022
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Regionale inkoop Wmo en jeugdhulp 

Vragen?
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Afsluiting door wethouder Dales 

• Vanavond stond inkoop Wmo en jeugdulp centraal

• Slechts klein onderdeel van brede sociaal domein 

• Ophalen aandachtspunten / vraagstukken sociaal domein

• Ophalen informatiebehoefte sociaal domein (vervolgsessies?)
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