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Inleiding 
Het besluit tot de taakgerlchte inkoop vloeit voort uit de lokale beleidsvísies sociaal domein die 

door de gemeenteraden regio Amersfoort zijn vastgesteld, voor Woudenberg ls dat het 

integraal beleidskader sociaal domein (2019*2022) de regiovisies 'Samen Werken aan 

specialistische jeugdhulp in de Regio Amersfoort'l, `Samen in de wijk'"2 en iVoor een veilig 

thuis'3, die door de raden in de regio Amersfoort in september 2021 zijn vastgesteld. In het 

najaar 2021 is door alle betrokken colleges in de regio Amersfoort het inkoopkader 2023 

vastgesteld.

Als uitwerking van de collegebesluiten hebben wij op 15 maart 2022 de selectieleidraad 
vastgesteld. Op woensdag 16 maart 2022 is de selectieleldraad gepubliceerd op TenderNed. De 

gemeenten zetten hiermee de volgende stap op weg naar een getransformeerd hulp- en 

ondersteuningslandschap. Het is goed om de gemeenteraden van deze stap op de hoogte te 

stellen.

Samenvatting 
Zie hiervoor de raadsinformatiebrief 

Bijlage 
Raadsinformatiebrief publicatie inkoop jeugdhulp en Wmo regio Amersfoort 2023 

1 Regiovisia iSarrreh werkeh aan de specialistische iaugclhulpi 
2 Raaiovisie iSarherr in de wiik. De daarghtwikkaiina van onderatauaina met aoodzakaliik verblijf"

3 Reaiovisie “Vaor aan vailia thuiag 
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