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Uitslag open house huishoudelijke hulp
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Wethouder mevrouw M.H. Treep de overeenkomsten te laten
ondertekenen namens de gemeente Woudenberg.
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Inleiding

Op 18 april 2019 heeft uw college ingestemd met de open house strategic voor de inkoop
huishoudelijke hulp. Op 16 juli 2019 heeft u ingestemd met de wijzigingen op het eerdere
besluit van 18 april 2019 met betrekking tot het aanbesteden op een maatwerkvoorziening HH
en de looptijd van de overeenkomst. Aanbieders konden zich hiervoor inschrijven.
Centrale vraag

Wilt u kennis nemen van de uitslag van de open house met betrekking tot huishoudelijke hulp?
Beoogd resultaat (wat)

Met het openen van de kluis met inschrijvingen op 18 September 2019 is de procedure
gesloten. In totaal hebben 9 aanbieders zich gemeld, waarvan 6 aanbieders voor het perceel in
Woudenberg. Onder de inschrijvingen zitten alle huidige aanbieders, waardoor inwoners hun
huidige aanbieder kunnen behouden. Alle ingeschreven aanbieders voldoen aan de gestelde
eisen.
Voor de gemeente Woudenberg hebben zich de volgende aanbieders gemeld:
Tzorg B.V.
Eefke Eemland B.V.
- A.N.J.A. Assisteert B.V./Anja's Maatjes in Woudenberg i.o.
Stichting Lelie Zorggroep
Centraaizorg B.V.
- BiOns B.V.
Met hen gaan we een overeenkomst aan.
Kader

Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015
Algemene Maatregel van Bestuur reele kostprijs thuisondersteuning.
Collegebesluit: 'inkoopstrategie Huishoudelijke hulp' van 18 april 2019
Collegebesluit: ' open house hulp bij het huishouden' van 18 juli 2019
Argumenten

De inkoopmethode open house heeft als belangrijkste voordeel dat inwoners van de gemeente
Woudenberg keuze hebben uit meerdere aanbieders voor huishoudelijke hulp. Ook de
mogelijkheid tot continue dialoog met aanbieders, zorgcontinui'teit, de mogelijkheid tot
tussentijdse toetreding van aanbieders en innovatie zijn redenen voor de gemeente geweest
om voor open house te kiezen. Tevens het niet hoeven doorlopen van een tijdrovende
aanbestedingsprocedure en het overhoophalen van de lokale infrastructuur een groot voordeel
ten opzichte van een 'normale aanbestedingsprocedure'.
Bij komend voordeel is ook dat nu de markt voor huishoudelijke hulp onder druk staat, gezien
de krapte op de arbeidsmarkt, ingeval van het uitvallen van een aanbieder een nieuwe
aanbieder zich gemakkelijker kan inschrijven.
Duurzaamheid en Inclusie

De inschrijvingen van huidige en nieuwe aanbieders zorgt voor continuiteit en duurzaamheid
van dienstverlening.
Met huishoudelijke hulp worden inwoners in staat gesteld langer thuis te kunnen blijven wonen
en daarmee blijven zij langer onderdeel uitmaken van de maatschappij.
Maatschappelijke participatie

De open houseprocedure liep via Inkoopbureau Midden-Nederland samen met de gemeenten
Bunschoten en Baarn. De betrokken aanbieders zijn geinformeerd over het voornemen tot
gunning en het aangaan van de overeenkomst voor de komende jaren.
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Beoogd resultaat (hoe)

Per 1 januari 2020 zijn er 6 aanbieders actief in de WMO huishoudelijke hulp.
Financiele consequenties

Met de huidige aanbieders huishoudelijke ondersteuning is overleg gevoerd over hun mogelijke
deelname en de opbouw van de tarieven. De gemeente is gebonden aan de AMvB reele
kostprijs Wmo waarin onder meer is bepaald dat in samenspraak met de aanbieders tot een
reele kostprijs moet worden gekomen. Dit alles leidt er toe dat het tarief vanaf 1 januari 2020
stijgt. In de begroting 2020 is met de stijging van de kostprijs al rekening gehouden.
Aanpak/uitvoering

Procedure
Om te komen tot de selectie van de aanbieders zijn de volgende stappen gezet:
Opstellen aanmeldingsdocument met minimumeisen en programme van eisen 'Open
1.
house hulp bij het huishouden';
Publicatie / verzenden aanmeldingsdocument en bijiagen;
2.
Beantwoording nota van inlichtingen;
3.
Ontvangst aanmeldingen;
4.
Controle ingediende stukken;
5.
Beoordeling aangeboden inschrijvingen op alle aanmeldingsvoorschriften.
6.
Reeds doorlopen planning:

Na een uitvoerige marktconsultatie met de huidige aanbieders over vooral het programme van
eisen en het volgen van de AmvB is op 17 juli 2019 is het aanmeldingsdocument gepubliceerd
/ verzonden op www.aanbestedinQskalender.nl en www.tenderned.nl.
Tot 14 augustus 2019 waren geinteresseerden in de gelegenheid om schriftelijk vragen te
stellen. Op 28 augustus 2019 is de eerste nota van inlichtingen met kenmerk IBMN-2019WOU-KB-001 gepubliceerd op www.aanbestedinaskalender.nl. gevolgd door een tweede nota
van inlichtingen welke op gelijke wijze Is gepubliceerd op 6 September 2019.
Op 18 September 2019, om 10.00 uur sloot de mogelijkheid tot inschrijving/ aanmelding.
Het Inkoopbureau Midden-Nederland zal de open houseprocedure verder afwikkelen. De
Cooperatie De Kleine Schans zal worden geinformeerd over de nieuwe aanbieders. De
overeenkomsten kunnen worden getekend door wethouder mevrouw M.H. Treep namens de
gemeente Woudenberg.
Conclusie

Per 1 januari 2020 zijn er 6 aanbieders actief in de gemeente Woudenberg voor de
huishoudelijke hulp In het kader van de WMO.
Communicatie

In samenspraak met de Cooperatie de Kleine Schans zal gecommuniceerd gaan worden over
de 6 aanbieders en het feit dat dit voor huidige gebruikers van een maatwerkvoorziening HH
geen consequenties heeft.
Bijlage(n)

Geen
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