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Geachte leden van de Sociale Raad Tilburg, 
 
 
 
 
We willen beginnen met u te bedanken voor de zorgvuldige en snelle reactie op het raadsvoorstel. Uw 
advies bevestigt ons dat we een goede weg in slaan met de nieuwe uitgangspunten voor de inkoop in 
het sociaal domein. In uw advies lezen we ook de behoefte aan de verdere concretisering van de 
uitgangspunten en een aantal kritische vragen die daar bij horen. En ook zien we dat u het perspectief 
en de inspraak van de inwoner op de uitgangspunten en de verdere uitwerking daarvan belangrijk vindt. 
Dat vinden wij ook belangrijk en zullen we in deze brief nader toelichten. 
 
We starten met een algemene reactie op uw advies: 
 
1. U geeft aan dat “Het raadvoorstel bevat alleen algemene uitgangspunten en nauwelijks of geen 
concrete voorstellen”. 
Dat klopt, dit raadvoorstel geeft richting aan de inkoop sociaal domein. De raad geeft richting door 
samen tot deze uitgangspunten te komen en stelt daarnaast de financiële kaders en de verordening 
vast. Op specifieke onderdelen heeft de gemeenteraad via moties extra aandacht gevraagd. Het betreft 
‘normaliseren’ en ‘zorgcowboys’. De concrete uitwerking van deze uitgangspunten zien we terug in de 
inkoopstrategieën jeugd, Wmo en participatie. Dat is een verantwoordelijkheid van het college. 
 
2. “van besluiten over burgers naar besluiten met burgers” 
Uiteraard is de stem van de inwoner in de verdere uitwerking van de raadsnotitie belangrijk. U kunt dan 
denken aan het uitwerken van de inkoop en ook de uitwerking van het uitgangspunt “normaliseren”. 
Want uiteindelijk doen we dit allemaal om de meest logische en passende ondersteuning voor de 
inwoners te realiseren en natuurlijk ook om de zorg en ondersteuning toekomstbestendig, dus 
betaalbaar te houden. 
 
In het inkoopproces worden alle stakeholders, dus ook een vertegenwoordiging van cliënten, betrokken. 
We betrekken vertegenwoordiging van cliënten of hun naasten in het domein en ook in het betreffende 
segment binnen dat domein. Bij het opstellen van de inkoopstrategie jeugd gebeurt dat bijvoorbeeld 
door de Jeugdwelzijnsraad, jongeren, Platform Jeugdzorg Regio Hvb en de regionale sociale raden mee 
te laten praten en denken over inhoud en vorm van de inkoopstrategie. Ook voor de inkoop van Wmo 
en participatie organiseren we de inspraak van cliënten. De Tilburgse uitgangspunten zijn ingebracht in 
de regionale uitgangspunten voor de inkoop sociaal domein. 
 
Reactie: In het raadsvoorstel zullen wij de manier waarop inwoners betrokken worden bij de uitwerking 
van de uitgangspunten en inkoop duidelijker beschrijven.  
 



3.  “Van werken vanuit weinig vertrouwen naar werken met elkaar op basis van vertrouwen” 
 
Wij zien het belang van het werken op basis van vertrouwen, dat is nu ook het uitgangspunt van onze 
relatie met aanbieders. Maar vertrouwen kan niet afgedwongen worden. Met de gepresenteerde zes 
uitgangspunten creëren wij  betere voorwaarden om te werken aan dat vertrouwen. We kiezen voor 
een beter herkenbare schaal en partnerschap met aanbieders.  
 
Reactie: Deze aanvulling is wat ons betreft overbodig. 
 
4.  “Van een soms onoverzichtelijk veld aan aanbieders naar een overzichtelijk en divers aanbod met 
mogelijkheden voor inwoners” 
 
Net als u herkennen wij dat keuzevrijheid iets anders is dan de keuze uit oneindig aantal aanbieders. 
Afgelopen jaren hebben we een groot aantal aanbieders toegelaten. Verwijzers geven aan dat men 
hierdoor het overzicht mist en behoefte heeft aan een beperkter aantal aanbieders, waarbij getoetst is 
op kwaliteit. Zij hebben aangegeven ook graag mee te denken over criteria. Ook voor inwoners kan het 
lastig zijn keuzes te maken, zeker als er, wat bij jeugdhulp soms het geval is, ook sprake is van een 
justitieel kader. 
 
De beweging die we willen maken is om minder, maar wel voldoende en kwalitatief goede aanbieders te 
contracteren. Voldoende differentiatie in het aanbod hoort daar ook bij, zodat een inwoner zoveel 
mogelijk kan kiezen uit aanbod dat ook aansluit bij persoonlijke voorkeur. 
Er valt dus straks uit minder aanbieders te kiezen, maar de keuze voor een professional blijft voor de 
inwoner overeind en daar willen we ook heel transparant in zijn. 
 
Reactie: De aanvulling zoals u die voorstelt zet de lezer naar ons idee op het verkeerde been, dus wordt 
niet overgenomen.  
 
Hieronder gaan we in het kort in op de overige aandachtspunten die u mee geeft: 
 
Preventie en sociale basis 
Het versterken van de sociale veerkracht van alle Tilburgers, met als uitgangspunt “vroeg is niet vroeg 
genoeg” daar investeert de gemeente Tilburg stevig in. Dit is onder andere beschreven in de 
vastgestelde kadernota sociaal en veerkrachtig Tilburg, waaronder positieve gezondheid, integrale 
jeugd- en ouderenaanpak.  
 
PGB 
Net als u vinden wij het belangrijk dat de inwoner kan kiezen voor PGB als hij kan onderbouwen waarom 
het aanbod ZIN niet passend is. Dan kan een PGB passend en gewenst zijn. De toetsing op PGB-
vaardigheid vindt plaats, conform uw advies.  
Het toetsen op kwaliteit van aanbieders bij PGB is altijd een complex vraagstuk, juist omdat de inwoner 
zelf een keuze maakt. ZIN heeft onze voorkeur bij complexere zorg en situaties waar veiligheid in het 
geding is/kan zijn. 
 
  



Normaliseren 
Bij het vaststellen “wat gebruikelijke zorg is” krijgen inwoners, jeugd, professionals ook inspraak.  
In elk gesprek bij de toegang met een gezin/persoon blijft op maat realistisch gekeken worden wat wel 
of niet haalbaar is in het gewone leven. Ook zal via kwalitatief onderzoek gevolgd worden of de 
hulpvraag van inwoners opgelost is. Voor inwoners die niet zelf de informele of voorliggende 
ondersteuning kunnen regelen, kan ondersteuning geregeld worden via bijvoorbeeld de 
clientondersteuners, welzijnswerk, maatjes.. Ook dit zijn voorbeelden van ondersteuning in het gewone 
leven. We komen in het eerste kwartaal van 2021 met een uitgebreidere uitwerking richting de 
gemeenteraad over hoe we invulling willen geven aan normalisering (naar aanleiding van de 
aangenomen motie bij de beleidsnota Integrale Jeugdaanpak). 
 
Geen indicatie – wel bezwaar 
De keuze voor minder indicaties betekent niet dat inwoners geen bezwaar kunnen maken. Die 
mogelijkheid is er en blijft er. Een ontevreden inwoner moet altijd terecht kunnen bij de aanbieder en 
als dat geen soelaas biedt bij de gemeente voor bezwaar en beroep. Hoe we dat precies doen werken 
we uit in de inkoop en nemen we op in de verordening.  
 
Contractering 
U geeft in uw advies een aantal suggesties over de contractering van aanbieders en belangrijke 
randvoorwaarden. U raakt daarmee aan thema’s die van belang zijn in de uitwerking van de inkoop. 
Deze suggesties nemen we mee in de uitwerking van de inkoop. 
 
Afsluiting 
De uitwerking van de inkoop is een omvangrijke opgave waarbij het perspectief van onze inwoners 
voorop staat. Cliënten zijn nu al direct en indirect betrokken bij dit proces en die input is ook in het 
vervolg van belang. Wij zijn blij met de betrokkenheid van de sociale raad en haar achterban bij dit 
proces en doen graag een beroep op u bij de verdere uitwerking van de inkoop. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
namens het college, 
 
 
 
 

Marcelle Hendrickx Esmah Lahlah Rolph Dols 
Wethouder Wethouder Wethouder 

 
 
 
 
 


