
 

 

 

Aan: Gemeente Gouda 

   Wethouder mw. A. van Popering-Kalkman 

   

 

         Gouda, 16 december 2022 

Geachte mevrouw van Popering, 

 

Per brief van 8 november 2022 heeft het College van B&W aan de Goudse Adviesraad 

Sociaal Domein (GASD) advies gevraagd over de uitgangspunten van de op te stellen Nota 

Inkoop Jeugd en WMO. 

Zoals met uw ambtenaren is besproken, menen wij bij nader inzien dat een advies in deze 

fase van het totstandkomingsproces van de Nota Inkoop minder passend is.  

De uitgangspunten zijn heel abstract geformuleerd en er is nauwelijks iets tegenin te 

brengen, hooguit iets om aan te vullen. Daarom geven wij er de voorkeur aan om te 

adviseren over de volgende fase van de Nota, namelijk het Kaderdocument. Dat is een 

beleidsdocument dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en het is 

geëigender dat de GASD daarover adviseert. 

Uiteraard zijn wij graag bereid u hierbij onze kanttekeningen bij de uitgangspunten te doen 

toekomen. 

1- De GASD kan de in de Nota vermelde uitgangspunten geheel delen.   

2- De hulpvragende burger als startpunt nemen en vervolgens kijken hoe de regels 

toegepast kunnen worden om de noden van de burger te lenigen, vindt de GASD de 

juiste volgorde.  

3- Uit de periodiek gehouden cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt elke keer weer dat 

een substantieel deel van de cliënten zich onvoldoende of niet geholpen voelt. Komt 

dat wellicht doordat de geboden ondersteuning niet de juiste en/of van onvoldoende 

kwaliteit is? Een nader onderzoek hiernaar zou gevolgen kunnen hebben voor de 

inkoop. 

4- Voorkomen moet worden dat de maatwerkvoorzieningen vooral ingezet worden 

voor de lichtere vormen van zorg, terwijl de inwoners die de hulp het hardst nodig 



hebben in de knel komen, aldus de Nota. De GASD onderstreept dit en verwacht dat 

ook de inkoopafspraken daarop afgestemd worden.  

Wij geven de gemeente in dit verband graag mee dat het in Gouda heel uitgebreide 

informele zorgnetwerk – en in het bijzonder de mantelzorgers – vaak heel goed 

weten wat de cliënt nodig heeft. Zij kunnen met die kennis behulpzaam zijn bij het 

maken van moeilijke keuzes bij schaarse beschikbaarheid. Kan dit aan de te 

contracteren zorgpartners worden meegegeven/opgelegd? 

5- De inbreng van ervaringsdeskundigheid wordt een enkele keer genoemd. Kan die 

inzet eerder en vaker plaatsvinden? Juist de combinatie van beroepsprofessionaliteit 

en ervaringsdeskundigheid is heel compleet en krachtig. 

6- De GASD heeft vraagtekens bij de bewaking van de kwaliteit van de zorg. Terecht 

wordt benadrukt dat kwaliteit (en beschikbaarheid) op nummer 1 staat maar de 

vraag is of dat voldoende bewaakt kan worden door middel van 

contractmanagement. Want toezicht en handhaving staan nog in de kinderschoenen. 

7- Voor wat betreft de kwaliteit van de zorg wordt de lat hoog gelegd. De GASD is 

benieuwd naar het realiteitsgehalte hiervan en wacht af wat we daarover in de 

Kaderdocument zullen aantreffen. 

Wij stellen uw reactie op de bovengenoemde punten op prijs. 

 

En graag zien wij begin 2023 het Kaderdocument tegemoet. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Ton de Korte 

voorzitter Goudse Adviesraad Sociaal Domein 


