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Gemeente

oosendaal Raadsmededeling

Nr.:Datum:

Van:

Aan:

het college van burgemeester en wethouders

de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: H. Hermans, M. Schoones, A. van Meer, T. v/d Hurk

Onderwerp: lnformatie over de inkoop van Hulp bij de Huishouding,

Bijlage:

lnleiding
Tijdens de Collegevergadering van 30 juni 201 5 is het voorstel 'Hervorming huishoudelijke hulp 2016'
aangenomen. Middels een raadsmededeling is de raad hierover geihformeerd. Er is toen gekozen voor het
instrument'resultaatfinanciering' voor de ínkoop van de huishoudelijke hulp. Dat wil zeggen geen inkoop van de
huishoudelijke hulp op basis van 'uurtje-factuurtje' maar op basis van een vast bedrag per vier weken waarvoor
de aanbieders een vooraf bepaald resultaat moeten behalen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de
aanbieders en inwoners, omdat ze gezamenlijk afspraken kunnen maken over de invulling van de zorg. Dit leidt
tot de juiste zorg in de individuele situatie.

Na deze vaststelling is Roosendaal met de 5 andere gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en
Zundert) een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van de Huishoudelijke ondersteuning.

Doel
De Raad te informeren over de voortgang van het inkooptraject van de Huishoudelijke ondersteuning per 2016.

lnformatie
ln het bestuurlijk overleg van 21 september 2015 over de inkoop Huishoudelijke ondersteuníng is vastgesteld dat
de gemeente Roosendaal en de overige gemeenten andere keuzes maken. De concept overeenkomst, inclusief
de vooropgestelde tarieven, zijn beoordeeld en door ons niet als passend ervaren op het eerder ingezette beleid
voor het Sociaal Dorneín. De koers die de andere gemeenten willen gaan varen om de zogenaamde'kanteling'
door te voeren, hebben wij al sinds 2010 ingezet. Door nu mee te gaan met de beweging die we gezamenlijk in
zouden moeten zetten zou Roosendaal als het ware twee keer moeten kantelen en dat is onnodig en ongewenst.

Daarnaast wil ook de gemeenteraad echt inzage hebben in de consequenties van de koers die wij nu enkele
jaren volgen en heeft de raad opdracht gegeven deze middels een clienttevredenheídsonderzoek inzichtelijk te
maken. Na overleg met de adviesraad Sociaal Domein wordt dit ondezoek momenteel uitgevoerd.

Een en ander ovenryegende heeft Roosendaal besloten een eigen inkooptraject in te gaan en de huidige
contracten met de duur van een jaar (2016) te verlengen. Hierdoor wordt de besluitvorming van 30 juni 2016 op
het voorstel 'Hervorming huishoudelijke hulp 2016' her¿ien.

Vervolg (procedure)
FiEanciële conseouenties
De gemeente Roosendaal had in 2010 nog een tekort van circa 3 miljoen op de huishoudelijke hulp. Sindsdien
heeft de gemeente ingezet op een kanteling bij de hulp bij het huishouden, waarbij de ondersteuning toegespitst
wordt op de individuele behoeften van iemand rnet een zorgvraag. Hiervoor zijn we met iedere cliënt in gesprek
gegaan over wat diegene nu echt nodig heeft wat betreft ondersteuning om zelfstandig te wonen. Dit traject heeft
geresulteerd dat we in plaats van een aanzienlijke tekort nu beschikken over een overschot van circa één miljoen
euro. Dit kunnen we inzetten voor een mogelijk toenemende vraag. ln verband met de vergrijzing en de toename
van cliënten met een steeds zwaardere zorgvraag kunnen we een toename van de vraag allerminst uitsluiten..

Communicatíe
Dit besluit is door de gemeente Roosendaal tijdens de 3u ñTsieke overlegtafel op 25 september 2015 mondeling
verteld aan de aanwezige aanbieders. Vervolgens zijn de gecontracteerde aanbieders van Roosendaal
uitgenodigd voor een bijeenkomst over de verlenging van de contracten met I jaar (2016).

Vervolqstäopen
Deze koers geeft de gemeente de kans om de uitkomsten van het eerdergenoemde
clienttevredenheidsondezoek af te wachten en mede op basis van die uitkomsten te bekijken hoe we de
huishoudelijke ondersteuning vanaf 2017 nader vorm willen geven. Dit ruimere tijdspad geeft ons overigens wel
de gelegenheid een en ander beter met onze uitvoerende partners vorm te geven. Zo wordt ook beter afgestemd
op onze VeranderAgenda Sociaal Domein, zoals we die in de notitie Gebundelde Kracht met u gedeeld hebben..



Afslulting en ondertekening
\Mj vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geihformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester sn wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voorWmo c.a.

Hugo Polderman
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