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Toelichting
Ketenpartners ontvangen een aanzienlijk bedrag van de gemeente voor de uitvoering van taken in
het sociaal domein. De VVD fractie wil, mede met het oog op de nadere invulling van de
ombuigingsvoorstellen, graag inzicht in de bedragen die de ketenpartners voor alle categorieën in
het sociaal domein (dus voor Participatiewet, Jeugdwet en Wmo) van de gemeente ontvangen en
wat zij daar voor leveren/doen. Het gaat daarbij om de budgetten, de activiteiten en de (aantallen)
cliënten die met de uitvoering van deze taken gepaard gaan.

Graag de volgende vragen schriftelijk beantwoorden:
1. Welke bedragen ontvangen de aanbieders en ketenpartners op basis van de subsidieregeling
en/of aanbestedingen/overeenkomst per jaar van de gemeente Heerde. Dit graag uitgesplitst
per activiteit (o.m. individuele c.q. maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo (inclusief levering
hulpmiddelen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en GGZ)).
-

-

Het college is van mening dat de gevraagde informatie op geaggregeerd niveau periodiek
via de cycli van monitoring sociaal domein en planning en control aan de raad wordt
geleverd, passend bij de controlerende en kaderstellende rol van de raad.
Op onderdelen is de gevraagde informatie strijdig met de privacy wetgeving. Zorgvragen
worden bijna direct herleidbaar naar individuele gevallen.
Voor wat betreft de subsidies wordt jaarlijks een subsidieregeling opgesteld. Subsidies
worden conform deze regeling verstrekt.
De zorgproducten die we inkopen worden via wettelijke aanbestedingsprocedures
ingekocht. Alle aanbieders hebben een overeenkomst/raamovereenkomst waarin de
voorwaarden en eisen rondom de te leveren zorgproducten zijn opgenomen. Controle

-

-

hierop vindt o.a. plaats door de accountant. Daarnaast wordt via accountmanagement
hierop toegezien.
Door de accountant wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de prestatieleveringen binnen
het sociaal domein. Dit maakt onderdeel uit van de getrouwheidsverklaring (juistheid,
volledigheid, tijdigheid en geleverde prestatie).
Tevens worden cliёntervaringsonderzoeken uitgevoerd om te meten of de geïndiceerde
zorg en de wijze waarop deze is ingezet naar tevredenheid is.

2. Is het college het met de VVD eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk moet worden
voorkomen en teruggedrongen?
- Ja. Een goed systeem van resultaatmeting is daarom belangrijk. Zonder zicht op het
resultaat is het moeilijk vast te stellen of we de juiste ondersteuning inzetten en of we de
juiste aanbieders gecontracteerd hebben. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op
resultaatsturing. Dit was een van de uitgangspunten bij de inkoop van zorgproducten
vanaf 2019.
- Bijgevoegd treft u een memo van de regio over de wijze waarop inhoud wordt gegeven
aan resultaatsturing in het kader van de inkoop binnen het sociaal domein.

3. a. Kent u de prestaties, per activiteit en per jaar, die de zorgaanbieders/ketenpartners voor
de ontvangen gelden leveren? En zo ja:
b. Wat zijn de aantallen (cliënten) over de afgelopen twee jaar die via de ketenpartners zorg
ontvangen? Dit uitgesplitst naar de aard van de zorgvraag en de trends van de zorgvraag in
de afgelopen 2 jaren.
3a: Ja
3b: zie 1.
4. Welk gedeelte van de budgetten gaat direct naar de cliënten/ontvangers van zorg (de
mensen waar het om gaat) en welk gedeelte van het budget wordt besteed aan, of heeft
betrekking op overhead?
-

Dit betreft bedrijfsvoering van de aanbieders. Hier heeft het college niet direct zicht op.
Prijsvorming is onderdeel van het aanbestedingsproces. Dus inclusief overhead. Wanneer
gewenst kan het college de raamovereenkomsten verstrekken.

Indien gewenst is het college graag bereid om met de vraagsteller in gesprek te gaan om eea nader
te duiden.
Namens de Fractie van de VVD
G. Hardam-Postma
Antwoord
De antwoorden zijn voor de leesbaarheid cursief onder de vragen geplaatst.
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