
 
 

Bekendmaking collegebesluit inzake de aanbesteding van jeugdhulp, Wmo-zorg en huishoudelijke 

hulp voor de contractperiode vanaf 2021.  

De colleges van de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden  

hebben in de maand juli 2019 de inkoopkaders vastgesteld voor de contractperiode vanaf 2021 voor 

de inkoop van jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet en Wmo-zorg en huishoudelijke hulp als 

bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Het besluit houdt het volgende in: 

 

Niet vrij toegankelijke hulp en zorg, maatwerkvoorzieningen 

Met niet vrij toegankelijke hulp en zorg worden jeugdhulp, Wmo-zorg en huishoudelijke hulp 

bedoeld die alleen toegankelijk zijn op basis van een afgegeven beschikking, verwijzing of bepaling 

jeugdhulp. Dit worden ook wel maatwerkvoorzieningen genoemd. Het gaat hierbij om de volgende 

typen hulp: 

1. Jeugdhulp: ambulante behandeling, specialistische geestelijke gezondheidszorg, zorg bij 

ernstige enkelvoudige dyslexie, persoonlijke verzorging, pleegzorg, gezinshuizen, overig open 

residentieel verblijf, kortdurend verblijf en crisiszorg; 

2. Wmo-zorg: kortdurend verblijf; en 

3. Huishoudelijke hulp. 

Deze vormen van hulp en zorg zullen worden aanbesteed. Bij deze aanbesteding wordt ingezet op  

een contractering met een beperkt(er) aantal aanbieders. De gemeenten streven hierbij naar de 

ontwikkeling van een aantal strategische partnerschappen, opdat gericht kan worden geïnvesteerd  

in een meerjarige ontwikkeling en transformatie van het regionale zorglandschap. Dit betekent dat 

afscheid wordt genomen van de huidige open housemethodiek van contractering. De beoogde 

nieuwe contracttermijn bedraagt drie jaar, met drie maal de optie op met twee jaar te verlengen. De 

huidige te onderscheiden hulp- en zorgcategorieën en het huidige type inspanningsgebaseerde 

bekostiging (ook wel bekend als p x q bekostiging) blijven wel gehandhaafd.  

 

Vrij toegankelijke hulp en zorg, algemene voorzieningen 

Omdat de gemeenten streven naar demedicalisering, normalisering en optimaal gebruik van eigen 

kracht gaan de gemeenten onderzoeken of het wenselijk is om een aantal typen hulp en zorg die nu 

nog niet vrij toegankelijk zijn, vrij toegankelijk te maken en over te hevelen naar het gemeentelijke 

lokale team of het zogenaamde voorliggende veld. Het gaat om de volgende typen hulp en zorg:  



4. Jeugdhulp: individuele begeleiding, dagbesteding en basis geestelijke gezondheidszorg 

5. Wmo-zorg: individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en dagbesteding  

Deze opgave krijgt in elke gemeente een eigen invulling, zodat deze optimaal kan aansluiten op de 

lokale situatie en organisatie van elke gemeente. Dit betekent dat per gemeente kan gaan verschillen 

of deze typen hulp als maatwerkvoorziening voor inwoners beschikbaar blijven danwel als algemene 

of vrij toegankelijke voorziening beschikbaar worden gemaakt.  

 

Vervolg 

Marktconsultaties 

Voor de nadere detaillering en uitwerking van deze besluitvorming wensen de gemeenten 

marktconsultaties te houden. De marktconsultaties worden gehouden in twee rondes: 

1. Ronde 1 (in september 2019): De gemeenten wensen nader te verkennen van welke vormen 

en subtypen het wél wenselijk is om deze algemeen toegankelijk te maken en van welke niet.  

Het gaat hierbij om de typen hulp en zorg die onder punt 4 en 5 hierboven zijn genoemd. 

Voor deze marktconsultatie wordt een beperkt aantal zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en 

verwijzers uitgenodigd.  

 

2. Ronde 2 (in november 2019): De marktconsultatie van deze ronde gaat over eisen uit het 

concept programma van eisen voor de regionale aanbesteding van niet vrij toegankelijke 

hulp en zorg.  

 

Start aanbesteding 

In december 2019 wordt een vooraankondiging gedaan over de aanbesteding van de niet vrij 
toegankelijke hulp en zorg die in regionaal verband wordt aanbesteed. Dan wordt ook de beoogde 
datum van openstelling van de aanbesteding bekend gemaakt. De vooraankondiging wordt 
gepubliceerd op de website van regio Utrecht West en op TenderNed. Door de regio reeds 
gecontracteerde aanbieders worden persoonlijk geïnformeerd per e-mailbericht.  


