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de raad van de gemeente Roosendaal

Sharon Schroevers

Liesbeth Heymans; Frank de Haan

Onderwerp: Vervolg aanbesteding Hulp bij de Huishouding

Bijlage:

Kennisnemen van
De gewijzigde aanpak voor het vervolg van het aanbestedingstraject Hulp bij de Huishouding.

lnleiding
ln deze raadsmededeling wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg van het
aanbestedingstraject Hulp bij de Huishouding (HbH).

De gemeente Roosendaal heeft in 2016 overeenkomsten afgesloten met verschillende dienstverleners
voor de levering van HbHplus diensten voor inwoners met een Wmo-indicatie. Deze overeenkomsten
eindigen op 1 februari 2023. Eerder is toegezegd dat u betrokken wordt bij de kaders van de

aanbesteding. Aan deze toezegging komen wij tegemoet echter dit zal niet in september zijn zoals
gemeld in de laatste raadsmededeling. Vanwege de (autonome) ontwikkelingen is het doorlopen van
een zorgvuldig proces vereist en daar is meer tijd voor nodig. Om die reden wordt er gekozen voor een
overbruggingsovereenkomst waarmee een zorgvuldig en uitvoerig voorbereidingstraject gestart kan

worden. Met als een doel een overeenkomst die rekening houdt met de ontwikkelingen binnen het
zorglandschap en die past bij de inwoner met een ondersteuningsvraag op het gebied van hulp bij het
huishouden.

I nformatie/ke rn boodschap
De stijgende zorgvraag, de dubbele vergrijzing en daarbij ook de schaarste van zorgpersoneel zijn
ontwikkelingen waar we niet omheen kunnen. Eveneens zíjn er veel ontwikkelingen in de (ouderen)zorg
op het gebied van innovatie en leefstijl. Uit onderzoeken, ook in onze regio, blijkt dat wekelijks bewegen
met cliënten een hoog rendement geeft in hun zelfredzaamheid. Ook bij mensen op hoge leeftijd en

minder mobiel. Uitgangspunt hierbij is reablement; mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven of
weer worden. Uitgangspunten die belangrijk zijn bij de aanbesteding hulp in de huishouding.
Met deze nieuwe werkelijkheid zijn we genoodzaakt om gezamenlijk te bekijken hoe we het
toekomstige contract gaan inrichten. De overeenkomst moet passend zijn voor onze inwoners met een
ondersteuningsvraag op het gebied van hulp bij het huishouden en houdt tegelijkertijd rekening met
de ontwikkelingen binnen het zorglandschap. Om die reden is er behoefte aan een herziening van het
huidige beleid. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een collegeprogramma wat de basis is voor
de komende vier jaar. Deze ontwikkelingen vragen om een zorgvuldig voorbereidingsproces. Om die
reden zal er voor de tussentijd een relatief korte overbruggingsovereenkomst aanbesteed worden (circa

1.,5 jaar). Deze overeenkomst is gebaseerd op het huidige contract. ln de tussentijd wordt het
inkooptraject gestart voor een nieuwe overeenkomst.

Consequenties
Het huidige contract blijft het uitgangspunt. Op deze wijze worden er geen grote wijzigingen
doorgevoerd en blijft de dienstverlening aan onze inwoners geborgd.



Communicatie
Betrokkenen worden geinformeerd over deze gewijzigde aanpak. Gedurende de

overbruggingsovereenkomst worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe overeenkomst. De

lnkoopstrategie zalde komende maanden opgesteld worden. Als raad wordt u betrokken bij de kaders

van deze lnkoopstrategie.

Vervolg(procedure)
Het starten van de aanbesteding gericht op de overbruggingsovereenkomst wordt zo snel mogelijk in
gang gezet. Tegelijkertijd worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een lnkoopstrategie.

Bijlagen
Niet van toepassing

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ro

De secretaris, De


