
Antwoord kernvraag D66 bij Open House procedure: 
Welke risico's kleven aan deze constructie en hoe gaat het college deze ondervangen?
 
Achtergrond: -
Regionaal gaan wij een open house constructie aan voor de inkoop voor ambulante jeugdzorg. Sinds 
1/8 is er een nieuwe wet Bibob waardoor alle overheidsopdrachten getoetst kunnen worden. Helaas 
is dit bij (half) open house aanbestedingen niet mogelijk. Voor aanbestedingen op dit vlak kan 
bijvoorbeeld niet onderzocht worden of de partij waarmee zaken gedaan gaat worden betrouwbaar 
is en geen fout geld inbrengt. PGB is bijvoorbeeld een bekend onderwerp voor fraude.

Antwoord:
 Het klopt dat de gemeente Heemstede in de zorg gebruik maakt van een open house constructie 

voor de inkoop van ambulante jeugdzorg.
 In het huidige inkoopproces zijn al diverse stappen ingebouwd die de risico’s moeten beperken:

o Er is een eigen verklaring opgenomen, (vergelijkbaar met UEA) waarin de aanbieder een 
aantal zaken verklaart. Denk hierbij aan fraude, witwassen, faillissement enzovoort

o Verplichte inschrijving in het handelsregister en een certificaat op ISO 9001
o Daarnaast is er een eisenlijst die ondertekend moet worden denk aan financiële 

draagkracht, aansprakelijkheidsverzekering, eisen jeugdwet en andere wetgeving. 
o Referentie onderzoek
o Bij twijfels over de financiën kan de gemeente bureaus inzetten om nader onderzoek uit 

te voeren.
 De wet Bibob is voor de gemeente een extra instrument om te voorkomen dat er misbruik wordt 

gemaakt van overheidsmiddelen. Of om in te grijpen als de opdracht reeds is verleend. Binnen 
een landelijk overlegverband van de Informatie- en Expertisecentra ondermijning en het 
Landelijk Bureau Bibob van dienst Justis is deze onwenselijk situatie ook gesignaleerd. Binnen de 
regio wordt momenteel door het RIEC geïnventariseerd hoeveel gemeenten werken met de 
openhouse constructie. Deze inventarisatie wordt op korte termijn meegenomen in dat landelijk 
overleg. Vanuit de gemeente blijven we dit traject volgen in afwachting van een structurele 
oplossing. Tot die tijd blijven we vooral doorgaan met de checks die reeds zijn ingebouwd in ons 
inkoopproces. 

 Indien er signalen zijn van ondermijning in het inkoopproces dan kan altijd een aparte 
ondermijningscasus opgestart worden.


