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Betreffende wetsvoorstel:
35816
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de
uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten,
alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of
subsidiëring van die diensten in acht worden genomen (Wet maatschappelijk verantwoord
inkopen Jeugdwet en Wmo 2015)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt,
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.
Niet aanwezig bij de stemmingen: Lid Gündoğan en BIJ1.

Verworpen amendementen
Diverse artikelen
7  8 (Hijink) over het niet aanbesteden van gemeentelijke zorg en -voorzieningen in het
sociaal domein
Indiener regelt met dit amendement dat gemeenten de ruimte en het inzicht krijgen om
zonder aanbestedingen de gemeentelijke zorg en -voorzieningen in het sociaal domein te
organiseren. Indiener is van mening dat aanbestedingen vaak niet bijdragen aan meer
kwaliteit van zorg en ondersteuning en duurzame en hechte relaties tussen gemeenten en
zorgaanbieders. Om uitvoering van zorg en ondersteuning zonder aanbesteden mogelijk te
maken acht indiener het noodzakelijk om een uitzondering te creëren binnen de
Aanbestedingswet 2012. In dit amendement wordt onder andere geregeld dat in de
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Aanbestedingswet 2012 een artikel wordt toegevoegd, waarin geregeld wordt dat binnen
het sociaal domein Europese aanbestedingstrajecten niet langer verplicht zijn.
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP,
BBB, JA21 en de PVV
Artikel I, onderdeel A
Artikel II, onderdeel D
9 (Hijink) over meerjarige contracten met zorgaanbieders
Dit amendement regelt dat gemeenten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
en de Jeugdwet standaard meerjarige contracten van ten minste twee respectievelijk drie
jaar afsluiten met zorgaanbieders die de uitvoering van de zorg- en ondersteuning op zich
nemen. Het afsluiten van meerjarige contracten leidt tot continuïteit van zorg en zekerheid
voor organisaties, personeel en cliënten. Bij algemene maatregel van bestuur kan geregeld
worden dat de looptijd van tenminste twee of drie jaar voor kortlopende opdrachten of
voor zorg- en ondersteuning die van (zeer) tijdelijke aard niet geldt.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD
Toevoegen onderdeel C na artikel I, onderdeel B
Toevoegen onderdeel D na artikel II, onderdeel D
11 (Hijink) over een meldplicht voor onderaannemers
Dit amendement regelt dat er een meldplicht komt voor onderaannemers. Indiener is van
mening dat inkopende gemeenten moeten weten welke organisaties of zelfstandigen via
een gecontracteerde organisatie werk verrichten binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Op deze wijze kunnen gemeenten niet alleen toezicht
houden op de hoofdaannemer, waarmee zij een contract hebben, maar blijven ook de
onderaannemers in beeld. Indiener is van mening dat voorkomen moet worden dat het
toezicht van de gemeente op organisaties die zorg en ondersteuning verlenen verslechtert.
Zicht houden op álle aanbieders die actief zijn in de gemeentelijke zorg versterkt de
mogelijkheid om goed toezicht te houden zonder dat het de verantwoordelijkheid van de
hoofdaannemer ondermijnt om kwalitatief goede zorg te leveren met betrouwbare
personen en partijen. Bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling kunnen
regels worden gesteld om invulling te geven aan de meldplicht.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD
Toevoegen onderdeel C na artikel I, onderdeel B
Toevoegen onderdeel D na artikel II, onderdeel D
10  20 (Hijink en Westerveld) over het verbod op winstuitkering
Met dit amendement regelen de indieners een verbod op winstuitkering in de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Indieners hechten eraan dat
geld dat bedoeld is voor (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning niet weggesluisd
kan worden uit de sector. (Jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn immers
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publieke taken waarbij het onttrekken van winst uit de sector een verkeerde prikkel en
ongewenst resultaat is.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21 en de PVV

Moties
12 (Westerveld) over gemeenten de mogelijkheid geven om aanvullende afspraken te
maken over de beloningen van bestuurders en toezichthouders
Aangehouden
13 (Westerveld) over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een
landelijke functie
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de
PVV, Groep Van Haga en FVD
14 (Maeijer) over de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning uitzonderen
van de Europese aanbestedingsrichtlijn
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB,
JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD
15 (Hijink/Westerveld) over de meerwaarde onderzoeken van landelijke tarieven in de
Jeugdwet en de Wmo
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD
16 (Hijink) over een handreiking voor gemeenten over het voorkomen van
aanbestedingsprocedures
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de
PVV, Groep Van Haga en FVD
17 (Hijink) over onderzoeken of de Wmo onder het toezicht van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd gebracht kan worden
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt,
BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD
18 (Sahla/Raemakers) over cliëntenorganisaties proactief betrekken bij de uitvoering van
het wetsvoorstel
Aangehouden
19 (Werner c.s.) over onderzoeken of het opnemen van de kan-bepaling daadwerkelijk
leidt tot minder papieren rompslomp bij het contracteerproces
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de
PVV, Groep Van Haga en FVD

