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Onderwerp Met hart voor de zorg?

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?
Betreft toelichtende vragen van technische
aord.

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

Vanavond zal er een protestactie plaatsvinden over het beleid van SP-wethouder van Poppel
die het mogelijk maakt dat onze inwoners die hulp in het huishouden ontvangen het risico
lopen datzij hun vaste medewerker na 1- juli 20L7 kwijt raken.

De PvdA en Groenlinks hebben van meet af aan al de zorgen geuit over dit nieuwe beleid.
Naast de PvdA en Groenlinks heeft nu ook de FNV zich uitgesproken en hecht net als ons
veel waarde aan de continuiteit in zorg en is bang dat deze grotendeels verloren zal gaan
met de mogelijke personeelswisselingen. Zij verzoeken SP-wethouder van Poppel dan ook
met klem te bewerkstelligen dat de nieuwe zorgaanbieder die actief zal zijn op de
Roosendaalse markt de medewerkers van de Roosendaalse zorgaanbieders - die als gevolg
van de aanbesteding hun baan verliezen overneemt zodat de werkgelegenheid
gegarandeerd bl'¡'ft. De PvdA en Groenlinks kunnen enkel bij deze oproep aansluiten.

Daarnaast wijzen de PvdA en Groenlinks op de Roosendaalse Transformatie Agenda (RTA).

Eind 2014 werd door de gemeente Roosendaal met tien zorgaanbieders afspraken gemaakt
over hun voornemens voor innovatie in het nieuwe stelsel voor jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning.Zij zetten zich samen in om voldoende hulp, ondersteuning
en zotg te bieden voor iedereen die een vangnet nodig heeft, waarbij wordt uitgegaan van
de eigen mogelijkheden van inwoners om problemen op te lossen. Tekenend voor deze
Roosendaalse aanpak is dat de organisaties een partnerschap aangaan waarb'¡' de gemeente
ruimte geeft voor de expertise van de zorgaanbieders.

Gelet hierop hebben we de volgende vragen aan het college van B&W:

1-. Hoe ki¡'kt u nu terug op het inkoopproces HbHplus en wat is uw opvatting over de
effecten van dit nieuwe inkoopproces (negatief effect op de Roosendaal
arbeidsmarkt, nieuwe zorgaanbieder van buiten Roosendaal, onrust voor
medewerkers in de thuiszorg, onrust bij inwoners)?



2. Waarom heeft u niet durven te vertrouwen op de lokale samenwerking met lokale
partners binnen de RTA, is er bijvoorbeeld sprake van klachten over de kwaliteit van

lokale aanbieders?

3. Is de RTA nog leidend voor u?

In de raadsmededeling over het inkoopproces HbHplus en de discussie in de
commissievergadering van 3 november 2016 met de gemeenteraad heeft u aangeven dat de
keuzevrijheid gegarandeerd is en dat het uitgangspunt is dat de burger de vertrouwde hulp
behoudt. In antwoord op eerdere vragen van andere politieke partijen lijkt u te zijn afgestapt
van deze uitgangspunten. Medewerkers die al meer dan 10 of 20 jaar bij een cliënt komen,
kunnen straks de zorg en ondersteuning niet meer verlenen omdat hun werkgever niet
gegund is in een perceel. Probeer dit maar eens uit te leggen.

4. Welke keiharde garanties kunt u geven dat toch de burger hun vertrouwde hulp
zullen behouden?

5. Hoe kijkt u naar de Roosendaalse werkgelegenheid op dit gebied? Vreest u niet dat
er ontslagen zullen vallen en met name voor de doelgroep die weer moeilijk aan een
baan kunnen komen? Gaat u hier iets voor doen?

6. Kunt u aangegeven of het tarief per cliënt in het kader van HbHplus zal worden
verlaagd en dat dit mede debet is aan de keuzes van zorgaanbieders om met jonger
personeel te willen werken?

Nee. Dit is niet geval. De financiering van het nieuwe stelsel is gebaseerd op de
gemiddelde kosten van het huidig gebruik. Daarbij is aangegeven dat wij bereid zijn
dit aan te passen als blijkt dat de middelen onvoldoende zijn om de gewenste
dienstverlening te leveren. Van bezuinigen op HbH is dan ook geen sprake.

Alvast dank voor uw antwoorden

Michael Yap, PvdA

Klaar Koenraad, Groen Links



Wij beantwoorden de vragen als volgt

7. Hoe kijkt u nu terug op het inkoopproces HbHplus en wat is uw opvatting over de

effecten van dit nieuwe inkoopproces (negatief effect op de Roosendool arbeidsmarkt,
nieuwe zorgoanbieder van buiten Roosendaol, onrust voor medewerkers in de
thuiszorg, onrust bij inwoners)?

Ondanks alle commotie kijk ik nog steeds met tevredenheid terug op het nieuwe
inkoopproces; een betere dienstverlening aan onze inwoners - bestaande en nieuwe
cliënten - stond daarbij voorop. Alle betrokken zorgaanbieders zijn hierover zorgvuldig
geïnformeerd en hebben hun inbreng al aan de voorkant kunnen leveren. Steeds hebben
wij open gestaan voor hun suggesties. Vanaf begin was duidelijk dat elementen als de
samenwerking in de wijk met andere partijen en hoe lever ik ondersteuning meer dan
alleen 'een schoon huis' voorop stonden. Aan het eind van het inkoopproces zijn de
aanbieders hierop beoordeeld in zowel op basis van een schriftelijke
prestatieonderbouwing als op basis van een persoonlijk interview - en ligt er een
duidelijke uitslag, waarbij de gunning plaatsvindt aan die partijen die met hun
dienstverlening het beste aansluiten bij de gemeentelijke doelen.

Ik betreur dat er tijdens de voorlopige gunning onrust is ontstaan. Naar mijn mening ook
onnodige onrust.lk heb er alle vertrouwen in dat ál de betrokken partijen er voor l juli in

slagen om tot passende afspraken te komen omtrent personeel. Het programma van
eisen in de aanbesteding en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag verplichten hen ook
daartoe. Als gemeente zullen wij dit proces nadrukkelijk volgen en zijn wij bereid mee te
denken over (aanvullende) oplossingen.

2. Waarom heeft u niet durven te vertrouwen op de lokale samenwerking met lokale
partners binnen de RTA, is er bijvoorbeeld sprake van klachten over de kwaliteit van
Iokale aanbieders?

Er is geen sprake van het niet durven vertrouwen op de lokale samenwerking tussen
lokale organisaties. Gezien de hoogte van aan te besteden bedrag, 6 miljoen per jaar
gedurende 6 jaar, en de noodzakelijke aanscherping van onze beleidsdoelen vertaald
naar een uitgebreid Programma van Eisen was het nodig te kiezen voor een degelijke
brede aanbesteding. Gelet de hoogte van het bedrag moest de aanbesteding Europees
zijn.

3. ls de RTA nog leidend voor u?

Ja. Maar niet in die zin dat de lokale partners die in RTA verband met ons samenwerken
(waartoe DAT overigens niet behoort) bij aanbestedingen van dergelijk grote omvang
een preferente positie kunnen claimen.



4. Welke keiharde garanties kunt u geven dat toch de burger hun vertrouwde hulp zullen
behouden?

Zoals al in antwoorden van eerdere vragen is gesteld, hebben de zorgaanbieders een
inspanningsverplichting. Een resultaatsverplichting kan niet worden geëist. Overigens
moet ik hierbij opmerken dat een gemeente nooit keiharde garanties kan geven als het
hierom gaat. Het is uiteindelijk de zorgaanbieder die - weliswaar in overleg met de cliënt

- bepaalt wie de dienstverlening uiteindelijk uitvoert. Dat kan altijd leiden tot tussentijdse
wisselingen, ook binnen de looptijd van een bestaand contract. En in de praktijk gebeurt
dit ook regelmatig.

Ik garandeer u wel dat ik het proces en (tussentijdse) resultaten zal toetsen aan de
randvoorwaarden en aanvullende eisen die gesteld zijnin het Programma van Eisen.

5. Hoe kijkt u naar de Roosendaalse werkgelegenheid op dit gebied? Vreest u niet dat er
ontslagen zullen vallen en met name voor de doelgroep die weer moeilijk oon een boan
kunnen komen? Gaat u hier iets voor doen?

Zoals gesteld heb ik er nog steeds vertrouwen in dat de zorgaanbieders hier samen
uitkomen en we niet hoeven te vrezen voor ingrijpende consequenties op gebied van

werkgelegenheid. Daar waar er toch knelpunten ontstaan zijn wij bereid mee te denken
en mee te werken, onder andere door bij te dragen aan omscholing van personeel zodat
zij kunnen doorstromen naar een andere werkplek binnen een van de organisaties. Dit is
ook al met betrokken zorgaanbieders besproken.

6. Kunt u oangegeven of het tarief per cliënt in het kader von HbHplus zal worden
verlaagd en dat dit mede debet is aan de keuzes von zorgaonbieders om met jonger
personeel te willen werken?

Nee. Dit is niet geval. De financiering van het nieuwe stelsel is gebaseerd op de
gemiddelde kosten van het huidig gebruik. Daarbij is aangegeven dat wij bereid zijn dit
aan te passen als blijkt dat de middelen onvoldoende zijn om de gewenste
dienstverlening te leveren. Van bezuinigen op HbH is dan ook geen sprake.

Hoogachtend,

Namens het lege van burgemeester en wethouders,

Corné van Poppel,
Wethouder Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg, Ðecentralisaties (coördinerend).


