
 

Adviesraad Samenleving Drechterland        
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, t.a.v. beleidsmedewerker 

Irma Ruitenberg 

Venhuizen, 8 december 2022 

Betreft: advies over beleidsuitgangspunten regionale inkoop jeugdhulp en Wmo 

 

Geacht college, 

In de mail van 11 november 2022 vraagt beleidsmedewerker Irma Ruitenberg namens het 

college ons advies over de notitie regionale beleidsuitgangspunten regionale inkoop jeugdhulp 

en Wmo.  

In het algemeen kunnen wij ons vinden in deze notitie. 

Toch een paar opmerkingen. 

De beleidsuitgangspunten zijn wel heel algemeen, abstract en vanzelfsprekend. In de inleiding 

van hoofdstuk 5 verwachten de schrijvers van deze notitie dat de opdrachtnemers deze 

uitgangspunten overnemen en hiernaar handelen in de uitvoering. Erg vrijblijvend 

geformuleerd. Immers, wat gebeurt er als zij dit niet doen?  

In hoofdstuk 2 staat vermeld dat de beleidsuitgangspunten mede gebaseerd zijn op de 

belangrijkste conclusie uit de tussenevaluatie in 2021 en de evaluatie in 2022 van het resultaat 

gestuurd werken (RGW). Wij zouden graag de evaluatie 2021 (en straks van 2022) van het 

RGW ontvangen.  

Wij vragen ons af of er niet een eis kan worden geformuleerd dat het geld en dus capaciteit 

niet alleen maar gaan naar het z.g. laaghangende fruit, maar ook naar de moeilijke gevallen. 

We lezen zo vaak in de media dat zorgaanbieders voor het snelle geld gaan en daardoor geen 

capaciteit hebben voor de moeilijke gevallen.  

Tot slot lezen wij in hoofdstuk 6 dat wij als adviesraad in het verdere proces worden 

betrokken. En dan met name voor de lokale aanpak, de z.g. couleur locale. Wij houden u 

hieraan. 

Nog even wat anders. Mochten wij in het verleden de resultaten ontvangen van het jaarlijkse 

kwantitatieve cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdhulp. Voor ons toch altijd een barometer 

hoe uw cliënten deze ondersteuning ervaren. In 2019/2020 zou u overgaan naar het 

kwalitatieve onderzoek, hetgeen wij van harte ondersteunden. Tot op heden hebben wij hier 

niets van gezien. 

 

Met vriendelijke groet, 



Namens de adviesraad, 

 

Wout van Doorm    Piet Boon, 

voorzitter     secretaris 

 


