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Collegebericht voor raadsleden regio Amersfoort  

Onderwerp  
Inkoop Jeugd en Wmo 2023 regio Amersfoort  
 
Aanleiding  
Alle gemeenten in de regio Amersfoort hebben de regiovisies jeugd en beschermd wonen 
vastgesteld. Vervolgens hebben alle colleges van B&W het inkoopkader 2023 vastgesteld.  
 
Hiermee is de basis gelegd van de wijze waarop wij de inkoop specialistische jeugdhulp, Wmo 
begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang in de regio willen 
realiseren. Met dit besluit zijn wij de overleggen gestart met aanbieders en hebben we gesprekken 
gevoerd met cliënten, ervaringsdeskundigen en lokale teams. De huisartsen en andere relevante 
stakeholders zijn geïnformeerd per mail. Ook met hen vindt in het nieuwe jaar een bijeenkomst 
plaats. Door enkele gemeenteraden zijn bij bespreking van regiovisies en/of inkoopkader 2023 
moties ingediend. Deze worden daar waar van toepassing betrokken bij de uitwerking van het 
inkoopkader 2023. 
 
Bericht  
Op basis van de verschillende gesprekken en bijeenkomsten, waaronder met name de 
marktconsultatie met aanbieders, hebben we geconcludeerd dat de planning te krap was om met 
elkaar een zorgvuldig proces te doorlopen. Om die reden is de planning verruimd en hebben we de 
publicatie van de aanbesteding verschoven naar maart 2022. Aanbieders hebben wij hier ook over 
geïnformeerd. De opbrengst van de gevoerde overleggen werken wij komende tijd uit in 
aanbestedingsdocumenten. Op onderdelen zullen wij de uitwerking ter consultatie voorleggen aan 
aanbieders, lokale teams en andere relevante stakeholders.  
 
Vervolg  
Dinsdag 18 januari 2022 is een regionale raadsbijeenkomst gepland. We willen dat moment 
gebruiken om u te informeren over de uitwerking van de aanbesteding en de wijze waarop wij de 
ingediende moties daarin meenemen. Dit moment gebruiken wij ook om u te informeren over de 
ontwikkelingen betreffende BSA Jeugdhulp en de voortgang van de gezamenlijke 
transformatieopgave op de specialistische jeugdhulp.    
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de aanbesteding en taakgerichte inkoop zie Inkoop 2023. Wij brengen 
ook infobladen uit om thema’s nader toe te lichten. Nummer 1 beschrijft de wijze waarop de regio 
Amersfoort de inkoop 2023 wil realiseren. Ook dit infoblad is via de site te downloaden.  

https://www.amersfoort.nl/bericht/inkoop-2023-specialistische-jeugdhulp-en-wmo-ambulante-begeleiding-en-respijtverblijf-inclusief-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvangvrouwenopvang.htm

