
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: M. Uitdewilligen 

Onderwerp: Armoedebeleid en dagbestedingsconcept 

Datum indiening vragen: 11 april 2017 

 

Inleiding: 

Nav: Bijeenkomst over armoedebeleid: 

Lector armoedebeleid Nadja Jungman heeft een zeer interessante lezing gehouden voor 

de gemeente, waarbij de sociale partners en raad  uitgenodigd waren. 

Het CDA meent dat een aantal bewezen effectieve maatregelen ingevoerd kunnen 

worden , voor een groot deel onafhankelijk van financiële en politieke consequenties.  

Dit gaat met name om omgang met en methodische aanpak van de doelgroep. 

 

Vraag: Wat vindt het college van de aanpak van Nadja Jungmann en het programma dat 

door de Bostonuniversiteit ontwikkeld is?  

Antwoord:  

Het college heeft met interesse kennis genomen van de aanpak van Nadja 

Jungmann en het programma dat in Boston is ontwikkeld. Dit biedt een hele 

nieuwe kijk op mensen die in armoede leven en op de manier waarop we hen 

het beste kunnen ondersteunen. Volgens het college sluit deze aanpak en 

gedachtegang aan bij het passend organiseren; de manier waarop we binnen 

het sociaal domein willen werken. 

 

Vraag: Is het college bereid een onderzoek te doen, of beter nog, een voorstel te maken 

om de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren in het kader van deze methode?  

Zo ja, wat zijn dan de plannen?  

Antwoord:  

Het bieden van ondersteuning aan mensen in armoede is geen taak waar alleen 

de gemeente zich mee bezig houdt. Sterker nog, er zijn veel verschillende 

partijen in de samenleving die zich inzetten voor mensen in armoede; van 

professionele organisaties tot het verenigingsleven. De vraag of en op welke 

manier we de aanpak rondom ‘mobility mentoring’ vorm willen geven binnen de 

Noordoostpolder willen we daarom samen met deze partijen en vanuit het 

perspectief van de inwoner beantwoorden. Aan de hand van de uitkomsten van 

deze verkenning bepalen we welke rol we als gemeente het beste kunnen 

spelen met betrekking tot dit thema.  

 

Daarnaast zijn we ons ook bewust van de oproep die Nadja Jungman tijdens 

haar presentatie deed: ‘ga als gemeenten niet allemaal afzonderlijk uitgebreid 

experimenteren met deze aanpak, maar wacht ook even af wat de resultaten 

zijn van de experimenten in o.a. Alphen aan de Rijn, zodat we voort kunnen 

bouwen op hun ervaringen’. We volgen de ontwikkelingen in Alphen aan de Rijn 

daarom nauwgezet en wegen af hoe we deze ervaringen kunnen vertalen naar 

de Noordoostpolder. 

 

Vraag: Betrekt de gemeente de overige uitkomsten in de evaluatie armoedebeleid en 

voorstellen tot verbetering?  

Antwoord:  

Ja. De evaluatie van het armoedebeleid en de voorstellen tot verbetering 

worden opgepakt in een interactief proces met betrokken partijen uit de 

samenleving (hierover wordt u in de RTG op een later moment uitgebreid 



geïnformeerd). De inzichten uit de bijeenkomst van Nadja Jungman vormen hier 

onderdeel van, zoals bij de beantwoording van de vorige vraag is toegelicht.  

 

 

Tweede vraag: 

N.a.v. bezoek twee onderneemsters die in oktober vorig jaar ook op het politieke 

spreekuur geweest zijn: 

Casus: ze hebben een nieuw dagbestedingsconcept en willen graag in aanmerking komen 

tot toelating tot de WMO. 

Vorig jaar heeft het CDA nagevraagd hoe de procedure was  en we verwezen naar de 

algemene informatie. 

Insprekers gaan  ervan uit dat ze op de wachtlijst staan en benaderd zouden worden 

door de gemeente. 

Dat is niet gebeurd en daar waren zij teleurgesteld over. Allereerst hebben we ze 

verwezen naar de ambtenaren en naar haalplicht ook van hen zelf. 

Maar toch de vraag: 

Hoe actief informeert het college en haar ambtenaren bekende aanbieders van zorg op 

inschrijvingstermijnen en procedures? 

Antwoord: 

De gemeente heeft voor de contractering WMO en Jeugd een bestuurlijke 

aanbesteding uitgevoerd. De contracten die hieruit voortvloeien hebben een 

lange looptijd. Bij de start van de bestuurlijke aanbesteding zijn destijds 

advertenties geplaatst in lokale en regionale (dag)bladen om aanbieders uit te 

nodigen voor deze aanbesteding. In de situatie waarin we nu zitten is het voor 

aanbieders met een vernieuwend aanbod of met relatief veel PGB cliënten van 

de gemeente nog steeds mogelijk om toe te treden. Wij hebben u hierover 

eerder geïnformeerd. 

  

In 2016 zijn er nieuwe aanbestedingen geweest rondom de 

schoonmaakondersteuning en de hulpmiddelen. Dit zijn beide Europese 

aanbestedingen geweest. In dergelijke procedures informeert de gemeente 

aanbieders niet actief. Wel worden de “oude” contractpartijen op de hoogte 

gesteld dat er een openbare Europese aanbesteding plaatsvindt. Deze 

procedure is openbaar en iedereen kan daar kennis van nemen. Tenderned is 

dusdanig ingericht dat aanbieders zich automatisch op de hoogte kunnen laten 

stellen van nieuwe aanbestedingen op hun terrein en expertise. 

 

Vraag: Hoe kan het dat bedrijven die aangemeld zijn en ingeschreven staan niets horen 

van hun kansen  en mogelijkheden? 

Antwoord:  

In de betreffende situatie is er meerdere malen contact geweest met de 

ondernemers. In augustus 2016 is aan hen toegelicht wat de procedure is en is 

ook direct kenbaar gemaakt dat de kansen op een contract beperkt zijn. De 

betreffende ondernemers hebben kennis genomen van deze informatie en 

hebben in december 2016 aangegeven toch graag op de wachtlijst geplaatst te 

worden. Vervolgens hebben de ondernemers, op verzoek van de gemeente, hun 

aanbod nader omschreven. Deze beschrijving is op 4 februari per mail bij de 

gemeente binnengekomen.  

  

Normaal gesproken wordt de beschrijving van het aanbod besproken binnen de 

ambtelijke organisatie en wordt er bepaald of het aanbod voldoet aan de 

criteria voor toetredende zorgaanbieders, namelijk: 

 Het bieden van een vernieuwend aanbod en/of; 

 Het hebben van meerdere cliënten uit Noordoostpolder en Urk met PGB. 

De betreffende aanbieder wordt vervolgens op de hoogte gesteld van de 

genomen beslissing. 

  



Naar aanleiding van uw vraag is er gecontroleerd of deze stappen inderdaad 

zijn uitgevoerd voor de aanbieders op de wachtlijst. Uit deze controle blijkt dat 

alle aanbieders die op de wachtlijst staan inmiddels bericht hebben gekregen 

over de genomen beslissing, behalve de ondernemers uit deze betreffende 

situatie. Het ambtelijk overleg over hun aanbod heeft wel plaatsgevonden, maar 

de genomen beslissing is nog niet met de ondernemers gecommuniceerd. Dit 

betreuren we en daarom is er inmiddels alsnog een afspraak gemaakt met de 

betreffende ondernemers om hen hierover te informeren. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de betreffende ondernemers na 4 februari geen signaal 

af hebben gegeven bij de ambtelijke organisatie dat zij nog geen bericht hadden 

ontvangen, maar de directe lijn met de politiek hebben gezocht. Inmiddels 

hebben de betreffende ondernemers wel contact opgenomen met het ambtelijk 

aanspreekpunt. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 19 april 2017 

Contactpersoon: Meike Schrijver 

E-mail adres:  m.schrijver@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-42286752 
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