
 

 

    

 

M E M O 

 

Aan: FO Jeugd/Wmo 

Onderwerp: dichtzetten contractering voor alle producten 

Van: Michel Mulderij en Hans Ruiter (beiden RDS) 

Datum: 16 februari 2021 

 

 

 

Aanleiding 

Door het BOSD is besloten om gedurende 2020 geen aanbieders voor begeleiding meer toe te laten, dit 

is inmiddels verlengd tot 31 december 2021.  Ondertussen melden zich met enige regelmaat nieuwe 

aanbieders zich voor een contract met Midden Holland voor andere producten. Met dit memo wordt 

voorgesteld om gedurende 2021 alle andere producten ook dicht te zetten voor toetreding. 

 

Argumenten voor het stopzetten van toetreding voor alle producten 

 Er zijn momenteel 229 aanbieders gecontracteerd voor Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Circa 

75% van de zorgaanbieders verzorgt slechts 10% van de totale omzet. 

 De afgelopen jaren was elk jaar een deel van de (kleinere) zorgaanbieders zelfs geheel verstoken van 

omzet in onze regio. 

 De in de afgelopen jaren toegetreden zorgaanbieders hebben slechts voor een beperkt deel 

daadwerkelijk cliënten verkregen. 

 Het aantal aanbieders loopt te hoog op en het zorgaanbod raakt te versplinterd om adequaat 

contractmanagement te voeren en om de aanbieders goed te kunnen monitoren.  

 De keuzevrijheid voor inwoners zal niet in het geding komen aangezien er ruim voldoende aanbod 

beschikbaar is.  

 Met de start van het strategisch contractmanagent en sturing op de kosten is het van belang dat daar 

maximale capaciteit voor wordt vrijgemaakt.  

 Eventuele nieuwe contracteringen vragen ook tijd van de beperkte beleidscapaciteit, welke hard 

nodig is bij het sturen op de kosten.  

 De nog resterende contractperiode tot 2024 is te kort voor nieuwe zorgaanbieders om te investeren 

in toetreding tot een nieuwe regio (zeker gelet op de gebleken beperkte inkomsten bij nieuwe 

zorgaanbieders). 

 Voor vervoer, HbH en Hulpmiddelen worden in 2021/2022 aanbestedingen gehouden. 

 

Toename URC’s 

Het dichtzetten kan ertoe leiden dat er een toename aan uitzondering raamcontracten (URC’s) zal 
ontstaan. Dat leidt tot inspanningen voor zowel de gemeentes als de RDS. Hoewel dit een legitiem punt 

is weegt het niet op tegen de argumenten om de contractering dicht te zetten. 

 

Uitzonderingen mogelijk maken 

Bij het dichtzetten van de producten voor begeleiding werd gemeld dat er voor bepaalde producten nog 

vraag is zoals logeren en dagbesteding. Hoewel het aanbod ondertussen deels is uitgebreid, geldt voor 

zowel deze producten als enkele andere producten (b.v. gezinshuizen) dat het aanbod in beperkte mate 

uitgebreid zou kunnen worden. Voor aanbieders die diensten specifiek leveren voor bepaalde 

doelgroepen en groepen met een bepaalde cultuur of religie, moet toegang in principe ook wel mogelijk 

blijven. Daarbij is het van belang de ontwikkelingen aan de vraagkant te monitoren. Zodra gesignaleerd 

wordt dat de wachttijden aanzienlijk toenemen kan beleid worden heroverwogen. Het advies is daarom 

om toetreding alleen mogelijk te maken in de gevallen dat aanbieders een evidente meerwaarde voor 

het zorglandschap leveren.  
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Gevraagd besluit aan FO 

 Het dichtzetten van alle producten binnen jeugdhulp en wmo. 

 Het dichtzetten start direct na de beslissing Wethouder Gouda (na BOSD) en loopt tot 31 

december 2021. Eind van het jaar volgt een evaluatie waarop besloten zal worden om wel of 

niet te verlengen.  

 Contractering alsnog mogelijk te maken indien een aanbieder evidente meerwaarde voor het 

zorglandschap biedt (te beoordelen door de betreffende CMT’s) 
 

Vervolgplanning 

BOSD: 11/3  --> mogelijk een (licht) aangepaste versie van deze memo. 

 


