
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: T. Hoekstra 

Onderwerp: Inkoop centrumregeling 

Datum indiening vragen: 03-11-2014 

 

 

Vragen: 

Op 10 november wordt in de raadsvergadering de Centrumregeling vast gesteld. De SP is 

geen voorstander van deze regeling, maar omdat een juridische grondslag voor 

samenwerking noodzakelijk is en meer nog omdat de deadline voor het inkooptraject af 

liep per 1 november zullen we instemmen met de regeling om zo ook zekerheid voor de 

cliënten in de zorg maar ook de medewerkers in de zorg zo snel mogelijk duidelijkheid te 

kunnen bieden. 

  

Volgens de berichtgeving op omroep Flevoland van 1 november jl blijkt dat de gemeente 

Zeewolde en Almere denken het inkooptraject pas tussen 15 november en 1 december af 

te kunnen ronden. 

 

1. Wat betekent dit voor de inkoop van zorg voor de gemeente Noordoostpolder 

aangezien Almere de zorg voor ons inkoopt? 

Antwoord: 

 

De gemeente Almere koopt voor de Flevolandse gemeenten - in nauwe 

samenwerking met ons en de vier overige gemeenten - gespecialiseerde 

jeugdhulp in, te weten jeugdbescherming/jeugdreclassering, residentiële 

jeugdzorg (incl. intensieve ambulante begeleiding thuis), pleegzorg, 

gesloten jeugdzorg en Jeugd GGZ. Met de aanbieders van deze vormen van 

jeugdhulp worden in de tweede helft van november contracten gesloten. 

 

2. Als de gemeenten Zeewolde en Almere ook het inkooptraject voor 1 december niet 

heeft afgerond neemt het Rijk de regie over. De zorg wordt dan namens het Rijk 

ingekocht. Indien dat zal gaan gebeuren wat heeft dat voor invloed op het 

jeugdbeleid zoals wij hebben vastgesteld alsook de WMO/awbz zorg?  

Antwoord: 

 

Wij verwachten niet dat deze situatie zich gaat voordoen. In het 

hypothetische geval dat dat wel zo zou zijn, heeft dat voor het lokaal 

vastgestelde jeugdbeleid geen gevolgen. Het Rijk zal dan vooral ingrijpen om 

zeker te stellen dat er op 1 januari een aanbod jeugdhulp beschikbaar is. 

 

3. Op welke wijze probeert het college te voorkomen dat de regie over de inkoop bij het 

Rijk komt te liggen? 

Antwoord: 

 

De gemeente Almere koopt in nauwe samenwerking met ons en de overige 

gemeenten de specialistische jeugdhulp in. Het is een proces waarin 

zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Voorkomen moet worden dat door snel 

maar onzorgvuldig handelen organisaties in de problemen komen, waardoor 

de continuiteit van zorg echt in gevaar zou komen. Wij hebben er 

vertrouwen in dat we in onze regio tijdig aan onze verplichtingen voldoen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 7 november 2014 

Contactpersoon: Joost Cornielje 

E-mail adres:  j.cornielje@noordoostpolder.nl 

Tel: 3316 

 


