
AMENDEMENT art. 34 RvO 

Voorstel nr. 5 Raadsvoorstel Inkoop sociaal domein 

Onderwerp: Zienswijze op Raadsvoorstel regionale inkoop Sociaal Domein 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 20 april 2021 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
De zienswijze in het voorstel als volgt aan te passen: 
Besluit: 
De volgende zienswijze te geven op de regionale inkoop Sociaal Domein: 
  
De nieuwe inkoopstrategie Sociaal Domein moet leiden tot meer regie en grip op de uitgaven. Dit 
moet onder andere worden bewerkstelligd door het werken naar een meer gesloten financiering 
en door zorg te bieden daar waar zorg ook echt noodzakelijk is. 
 
De stukken bestudeerd te hebben geeft ons vertrouwen dat er met inbegrip van de opmerkingen 
door de diverse adviseurs (ROSA en de RKC) naar een inkoopstrategie gewerkt kan worden die 
zowel efficiëntie als doelmatigheid van de zorg en participatie in het vizier heeft.  
Om deze zorg te kunnen bieden hebben we zorgverleners nodig die het verlenen van kwalitatief 
hoogstaande zorg op een veel hogere plaats hebben dan staan dan het snel rijk worden. 
 
Wij zijn dan ook van mening dat het goed is om met minder aanbieders van zorg in zee te gaan en 
dat we hier het kaf van het koren gaan scheiden en er een overzichtelijker veld van zorgverleners 
ontstaat.  
Wij pleiten voor het behoud van lokale aanbieders die de kwaliteitstoets doorstaan hebben. Deze 
hebben voor ons de voorkeur om ingezet te worden in ons dorp. 
 
Normaliseren is goed. Investeer in het sociale netwerk 
Daar waar algemene middelen of collectieve voorzieningen ingezet kunnen worden om soelaas te 
bieden heeft dat natuurlijk de voorkeur. Zo ook het versterken van het sociale netwerk.  
Niet alle zorg- en hulpvragen hebben een psycho-medische oorsprong en kunnen door het sociale 
netwerk, al dan niet ondersteund door opvoedkundige specialisten, worden opgelost. 
Wij pleiten dan ook voor minder individuele interventies op basis van risicotaxaties, meer 
versterking van sociale netwerken en een betere inzet van ervaren professionals op het moment 
dat het probleem nog niet escaleert. 
Daarmee is te voorkomen dat te veel gewone problemen verworden tot grootschalige 
zorgproblemen. 
 
Echter vinden wij wel dat bij signalen van verslechterende client situatie er efficiënt in zorg 
opgeschaald moet kunnen worden en er niemand tussen de wal en het schip geplet mag worden. 
 
Het versterken van het sociale netwerk zal ons inziens een positief effect hebben op de lengte van 
de wachtlijsten en daarmee in dienst staan van wachtlijst verkorting en het afnemen van de 
noodzaak voor overbruggingszorg. 
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