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Opening 

Debora Timmerman, host voor dit bestuurlijk overleg heet alle 33 deelnemers van harte welkom bij 

dit laatste afsluitende bestuurlijke overleg voor de start van de aanbesteding in april 2021. Het 

overleg had als doel ieder de laatste informatie te geven. Het was een bestuurlijk overleg, dit wil 

zeggen dat er alleen is ingegaan op hoofdlijnen. Daarnaast zijn er nog twee gesprekstafels geweest 

alwaar meer op detail kon worden gesproken en de laatste puntjes op de i gezet konden worden.  

 

Na een korte check-in door Debora heeft wethouder Wikkerink een inleiding gegeven.  

Het overleg is afgesloten met een woord van wethouder Sluiter. Wethouder Wikkerink en 

wethouder Sluiter vertegenwoordigden samen het gehele Poho Sociaal tijdens dit overleg en hebben 

op 11 februari 2021 de terugkoppeling gegeven aan alle betrokken wethouders. 

  

Na de inleiding is Yvon Noordman, programmacoördinator Sociaal Domein Achterhoek, in het 

eerste blok ingegaan op het proces dat tot nu toe is doorlopen. Na het eerste blok was er tijd voor 

het stellen van vragen. Melissa Jansen, projectleider inkoop, is vervolgens in het tweede blok 

ingegaan op het proces van de aanbesteding waarna ook weer de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen is gegeven. 

 

Vragen tijdens dit overleg konden in de chat worden gesteld. Debora heeft tijdens het overleg een 

aantal vragen uit de chat naar voren gehaald om deze te laten beantwoorden. Overige vragen zijn na 

dit overleg beantwoord en staan op de website van het Sociaal Domein Achterhoek. 

 

Inleiding wethouder Wikkerink 

Wethouder Wikkerink neemt het woord en heet ieder van harte welkom. 

Terugkijkend is er in de afgelopen maanden een zeer brede dialoog gevoerd. Een gezamenlijk proces 

waarin is geprobeerd echt naar elkaar te luisteren. Dank daarvoor. 

Op de website en in de nieuwsbrieven is ieder zo uitgebreid mogelijk op de hoogte gehouden van 

alle ontwikkelingen. 

Wethouder Wikkerink spreekt zijn bewondering uit naar alle zorgaanbieders voor het met elkaar in 

gesprek blijven in deze toch wel bijzondere tijd van digitale vergaderingen en aanpassingen. We gaan 

nu naar over naar een afrondende fase waarin alle inzichten en gesprekken zoveel mogelijk verwerkt 

zullen gaan worden in de aanbesteding. Bij dit afsluitende bestuurlijke overleg kan nog even worden 

stilgestaan bij de echt belangrijke bestuurlijke vragen. We blijven echter met elkaar in gesprek, ook 

na de aanbesteding en tijdens de implementatiefase. We hebben er vertrouwen in dat we op de 

goede weg zitten en dat we gezamenlijk tot een optimale dienstverlening aan onze inwoners/cliënten 

willen komen. 
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In onze regio, in ons land, in de maatschappij zien we een paradigma shift tot stand komen. We willen 

meer preventie en versterking van de sociale basis en de bestaanszekerheid. Dat past binnen onze 

regiovisie en ons regionaal preventieakkoord. Ook past het in de wijze waarop we organisatie en 

financiering van de zorg willen hervormen. Daar willen we in dit proces ook rekening mee houden. 

 

Presentaties proces en inhoud 

Met betrekking tot het proces en de inhoud wordt verwezen naar de gehouden PowerPoint 

presentatie door Yvon Noordman en Melissa Jansen en de informatieplaat ‘Dialoog in beeld’ (klik op 

de hyperlinks om de documenten op de website te bekijken). 

 

Vragen 

De gestelde vragen zijn beantwoord en staan op de website (klik op de link). 

 

Afsluiting wethouder Sluiter 

Tijdens dit overleg, maar ook uit alle sessies die hieraan vooraf zijn gegaan, blijkt dat er een enorm 

grote betrokkenheid is en er heel veel inzet wordt gegeven. Ook wethouder Sluiter uit haar dank 

hierover tijdens de afsluiting van dit overleg. Uit de vragen blijkt dat het als een erg spannend proces 

gezien wordt. Daarvoor is veel begrip. Vanuit gemeenten en ondersteuning zijn alle vragen en 

hopelijk ook onzekerheden zoveel mogelijk geprobeerd weg te nemen. Dit haalt de spanning echter 

niet weg. Het is een grote opgave. Dat vraagt van ieder om een proactieve houding. Het is zaak dit 

proces een goed gevolg te geven op basis van de inhoud en de kwaliteit van zorg die voor zowel 

gemeenten als voor zorgaanbieders ten alle tijden voorop staat. 

 

https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/assets/Uploads/Downloads/1b74c601f6/Presentatie-Bestuurlijk-Overleg-door-Yvon-Noordam-10-feb2021.pdf
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/assets/Uploads/Downloads/1b74c601f6/Presentatie-Bestuurlijk-Overleg-door-Yvon-Noordam-10-feb2021.pdf
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/assets/Uploads/Downloads/f837b124fa/10220-24-SDA-A3-factsheet_v2.pdf
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbieders/inkoop-jeugd-2021/veelgestelde-vragen-over-inkoop-2022/

