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te behandelen in de raadsvergadering van 11 november 2021
Onderwerp: Zorg over nieuwe inkoopstrategie 2022 van de zorg
De raad, overwegende dat:
Colleges van burgemeester en wethouders in onze regio een nieuwe inkoopstrategie voor de
gemeentelijk zorg hebben vastgesteld. Deze moet leiden tot een taakgericht bekostiging met
slechts drie percelen en per perceel slechts een contractant;
Met name het perceel specialistische jeugdhulp (incl. verblijf) daarmee een groot perceel
wordt waar erg veel moet veranderen met alle bijbehorende risico's;
Deze veranderingen o.a. zit in het onder-aanbesteden van de lokale vrijgevestigde psychologen
en psychotherapeuten en andere lokale zorgaanbieders;
De voorgestelde taakgerichte financiering en het werken met een contractant per perceel
nadelen kan hebben op het gebied van zorgcontinulteit, breedte van lokaal aanbod,
kleinschaligheid van aanbieders, keuzevrijheid van clienten en lengte van wachtlijsten;
De opgedane ervaringen met taakgerichte financiering bij de Breed Spectrum Aanbieders nog
geen bewijs hebben opgeleverd dat deze vorm van financiering bewezen beter is voor de
clienten of de kosten;
Zorgaanbieders erg weinig tijd hebben om zich op deze manier van inkoop voor te bereiden
(selectie en gunning loopt van jan-mei 2022);
Nog onvoldoende duidelijk is wat de precieze zorgbehoefte is van de huidige en nieuwe
clienten.
Spreekt uit:
- zich zorgen te maken over deze overhaaste invoering van de taakgerichte financiering van de zorg
- zich zorgen te maken over de vele risico's van de nieuwe inkoopstrategie, met name die bij het
perceel specialistische jeugdzorg
- zich zorgen te maken over de keuzevrijheid van de clienten, de ruimte en continufteit voor lokale
zorgondernemers, de lengte van de wachtlijsten en de juiste kwalitatieve zorg
- zich zorgen te maken over de positie van de gemeenteraad die door dit collegebesluit op nog
grotere afstand van de wijze van zorgaanbieding staat
Verzoekt het college:
zich sterk te maken deze wijze van inkoop uit te stellen
zich sterk te maken dat lokale gespecialiseerde zorgaanbod voldoende zekerheid krijgen om
zorg te kunnen blijven leveren, ook in Leusden;
de raad uiterlijk februari 2022 te informeren over de wijze dat deze motie door het college
wordt uitgevoerd en inzicht te geven in de belangrijkste risico's van de nieuwe inkoopstrategie
en hoe deze worden beperkt of opgelost.
en gaat over tot de orde van de dag.
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