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Datum 27 oktober 2016

Onderwerp Inkoopproces HbHplus

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Ja, Raadsmededeling 580-2016 HbHplus

2OL7 tlm2022

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

De raadsmededeling lnkoopproces HbHplus 2017 t/m2022informeert de raad over het afsluiten
van een nieuw contract HbHplus (Hulp bij Huishouden met lichte vormen van begeleiding ) dat op 1
januari ingaat voor de duur van 6 jaar.

Deze raadsmededeling roept b¡j de CDA-fractie diverse vragen op. We willen o.a. graag weten wat
de gevolgen zijn voor de inwoners.

Wij willen graag antwoord van het college op de volgende vragen:

L. Wordt de vorm HbHplus, Hulp bij Huishouden met lichte vormen van begeleiding de nieuwe
standaardvorm bij hulp bij huishouden? M.a.w.: krijgt iedereen aan wie de WMO-zorg hulp
bij huishouden wordt toegekend ook een lichte vorm van begeleidíng erbij?

2. Als bekostigingsmethode kiest de gemeente voor de populatiegebonden bekostiging waarbij
per deelgebied één hoofdaannemer wordt gecontracteerd.
Hoe kunnen met dit systeem kleine en níeuwe aanbieders ruimte krijgen?
Worden hoofdaannemers verplicht of aangemoedigd samen te werken met kleine part¡jen?

3. Uitgangspunt is dat de inwoners de vertrouwde hulp houden.
Hoe wordt dit gerealiseerd?

4. Houden de inwoners ook dezelfde huishoudelijke verzorging die ze gewend zijn?
5. Hoe verhoudt zich de genoemde lichte vorm van begeleiding tot de begeleiding en

dagbesteding die in onze regio met de zes samenwerkende gemeenten wordt geregeld?
6. Wat gebeurt er vanaf 2017 met de dienstencheques waar inwoners nu nog gebruik van

maken?

Namens de CDA-fractie,

Sandra van den Nieuwenhof



Deze vragen beantwoorden wij als volgt

1. Ja. De HbH+ wordt in principe de nieuwe norm.
2. Kleine en nieuwe aanbieders krijgen sowieso de kans deelte nemen aan de

aanbestedingsprocedure. De indeling in gebieden is zodanig dat er ook gebieden zijn met
een lager cliëntenaantal. Dit biedt perspectief voor met name kleine en nieuwe aanbieders.
Kleine aanbieders hebben daarnaast de mogelijkheid als samenwerkingsverband deel te
nemen aan de aanbestedingsprocedure.
Daarnaast kunnen zij zich als onderaannemer aanbieden bij een hoofdaannemer. ln de
aanbestedingsprocedure worden alle aanbieders aangemoedigd
samenwerkingsovereenkomsten met andere partijen af te sluiten om uiteindelijk een betere
dienstverlening aan te kunnen bieden.

3. Bij de aanbestedingsprocedure wordt van aanbieders gevraagd aan te tonen wat zij gaan
doen om ervoor te zorgen dat bestaande cliënten hun vertrouwde hulp blijven houden. Dit
zal meewegen in de beoordelingen van de aanbiedingen. Opgemerkt moet wel worden dat
het hier gaat om een inspanningsverplichting. Een resultaatverplichting voor LOO% kan niet
worden gevraagd. De verwachting is echter dat dit voldoende zal zijn.ln gevallen dat het
niet lukt zal altijd gekeken naar een passende oplossing.

4. Ja. Mede om die reden is er een overgangsperiode in de eerste helft van 2O17, waarin met
alle bestaande cliënten een keukentafelgesprek wordt gevoerd om de overgang naar de
nieuwe HbH+ zorgvuldig te begeleiden.

5. De lichte begeleiding die wordt geboden in het kader van de HbH+ is begeleiding bij het
dagelijks leven zoals kortdurende of lichte hulp bij adminístratie, het regelen van afspraken,
het helpen bij het vinden van een goede vrije tijdsbesteding e.d. De begeleiding die in
regionaal verband wordt ingekocht is gericht op het omgaan met een specifieke lichamelijke
dan wel psychische beperking.

6. Het systeem van dienstencheques voor extra huishoudelijke hulp voor bestaande cliënten en
mantelzorgers blijft in 2OL7 gehandhaafd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

Poppel

Wethouder Jeugd, Votksgezondheid, Wetzij n, Zorg, Decentratisaties (coördinerend)


