
 
 

Amendement SP: Geen marktwerking in onze zorg 

Raadsvergadering 29 januari 2020 

Agendapunt: 8 Doorontwikkeling toegang en hulpverlening  

1e indiener: P. Molenaar (SP) 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 29 januari 2020,  

Constaterende, dat 

 Er een raadsvoorstel voorligt waarin de gemeenteraad gevraagd wordt in te stemmen met 

een openbare aanbestedingsprocedure voor de brede basisteams jeugd & gezin; 

 Een openbare aanbesteding ertoe zal leiden dat er één marktpartij (of eventueel een 

consortium van marktpartijen) de beschikking krijgt over het volledige budget om toegang 

tot en begeleiding van een groot deel van de jeugdzorg te organiseren; 

 De meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad eerder heeft uitgesproken zo min mogelijk 

marktwerking in de Nijmeegse zorg te willen; 

 Overal in het land voorbeelden te vinden zijn van een falende markt en onwenselijke 

situaties in de zorg, zoals bijvoorbeeld faillissementen van zorgaanbieders en zichzelf 

verrijkende bestuurders; 

 Openbaar aanbesteden in dit geval niet (juridisch) verplicht is; 

 Er andere opties zijn om de opdracht voor de vorming van een Breed Basisteam Jeugd&Gezin 

uit te voeren, zoals quasi-inbesteding, waarbij een aan de gemeente gelieerde rechtspersoon 

verantwoordelijk is voor toegang en hulpverlening; 

Overwegende, dat 

 Er geen juridische belemmeringen zijn, maar het dus een politieke keuze is of we onze zorg 

overlaten aan de markt of dat we het in overheidshanden houden; 

 Juist omdat het niet verplicht is, we als gemeente weg moeten blijven van het woud van 

Europese aanbestedingsregels;  

 Een aanbesteding over het algemeen gewonnen wordt door de partij die het beste offertes 

kan schrijven, maar niet noodzakelijkerwijs de beste kwaliteit levert;  

 Het doel van zorg leveren niet moet zijn om zo veel mogelijk winst te maken, maar dat het 

doel moet zijn de beste zorg te leveren voor – vaak kwetsbare – mensen;  

 Het belangrijk is dat hulp en ondersteuning verleend worden door lokale professionals, 

mensen die de wijken, sociale netwerken en de Nijmegenaren goed kennen, en dus niet door 

een aanbieder uit de Randstad – of erger nog – door een aanbieder uit het buitenland; 

 Als we kiezen voor aanbesteding de gemeente veel minder invloed kan uitoefenen op de 

besteding van publiek geld dan als we kiezen voor quasi-inbesteding;  

 Quasi-inbesteding meer mogelijkheden biedt om tussentijds bij te sturen als de kwaliteit van 

de geleverde zorg in het geding komt; 

 Quasi-inbesteding de mogelijkheid biedt om het Breed Basisteam Jeugd geleidelijk in te 

voeren op basis van goede en slechte ervaringen, in plaats van ineens in 2021; 

 Bestaande kennis en ervaring van professionals in de stad niet verloren gaat wanneer zij door 

de gemeente kunnen worden ingehuurd.  



 
 

 

 

Wijzigt de tekst van het raadsvoorstel als volgt: 

 Beslispunt 6 “Instemmen met de keuze voor een openbare procedure om de opdracht voor 

het Breed Basisteam Jeugd & Gezin te verstrekken en hiervoor de methode aanbesteding 

verlicht regime voor sociale diensten te hanteren” te vervangen door “Instemmen met de 

keuze voor het quasi-inbesteden van het Breed Basisteam Jeugd & Gezin, waarbij de 

gemeente de toegang en hulpverlening in eigen beheer houdt door de opdracht bij een aan 

de gemeente gelieerde rechtspersoon te beleggen.” 

 

 Beslispunt 7 komt hiermee te vervallen.  
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