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Schriftelijke vraag

De fractie van de VLP heeft eind vorig jaar in de gemeenteraadsvergadering gewaarschuwd dat de

vrijheid van ctiënten om zetf de zorgvertener te mogen kiezen teniet zou kunnen worden gedaan

door de aanbesteding. Wethouder van Poppet heeft toen toegezegd dat dit geenszins het geval zal
zijn en dat deze vrijheid van keuze aldus za[ zijn gewaarborgd. Onder deze toezegging van de
wethouder heeft de VLP een motie, die door geen enkele partij werd ondersteund, ingetrokken.

lnmiddets wordt steeds smeer duidelijk dat de eigen keuzevrijheid niet is gewaarborgd. Axxicom is
in 1 ktap monopotist geworden met een contract van 6 jaar, voor een aantal wijken in Roosendaal.
De gedane toezeggingen vanuit het Cottege btijken geen gestatte te krijgen. Dit dreigt banen te
kosten en mensen die zorg nodig hebben zijn daarmee dus de dupe. Ook het lot van medewerkers
die misschien straks voor lagere lonen moeten werken kan niet worden weggenomen door Axxicom.
Daarom heeft de VLP de aanbesteding erbij gepakt (zie bijtage) en vragen we de wethouder om een
reactie.

De fractie van de VLP heeft de votgende vragen:

ln het programma van eisen staat het votgende opgenomen:

3.6. Samenwerking in het deelgebied
Het is aan de zorgaonbíeder om ínvulling te geven aan de samenwerkíng met de partners,
woarmee samengewerkt wordt, als ook aon de vorm waorop de samenwerking wordt aongegoan

(geformoliseerd of vrijblijvend). "

Vraag: lndien een cliënt zorgaanbieder A wi[ btijven gebruiken in het werkgebied van Axxicom, dan
staat het Axxicom vrij om zetf invulting te geven aan de samenwerking met partij A. Stet dat
Axxicom met deze partij niet wenst samen te werken, wie komt dan bij cliënt de zorg verlenen
waaryoor zetf gekozen is?

2. ln het programma van eisen staat opgenomen:

3. 1 1. Keuzevrijheid cli ätten
De zorgaanbieder zol alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat de invulling van het
ondersteuningsplon passend en noar volle tevredenheid von de cliätt wordt uítgevoerd (in het
gevol de zorgaanbieder om deze reden een derde partij (een andere zorgaanbieder) daarbíj
inschokelt, dan zal deze derde partij onder verontwoordelijkheid en voor rekeningvon de

zorgaanbieder zijn werkzaamheden dienen te verrichten). Deze insponning wordt van de

zorgoonbieder verwocht, ondank het feit dat de clíätt bij Zorg in Natura in principe geen

wettelijk recht heeft op keuzevrìjheid. "



Vraag: Het is dus de zorgaanbieder Axxicom die mag bepalen n.a.v. het zorgptan om een derde

partij in te huren. De ctiënt die dus een jarentange medewerker graag wil behouden is afhanketijk

of Axxicom dat wel toestaat. lndien Axxicom we[ een passende invulling aanbiedt maar de cliënt

per se haar vaste kracht wiI behouden, kan de ctiënt dat niet afdwingen.

Wat verstaat u onder "votte" tevredenheid van ctiënt?

ls het bieden van een passend ondersteuningsplan afdoende als "inspanning" ook a[ is het plan niet

geheel naar wens van de ctiënt? lndien Axxicom in het ondersteuningsptan niet tegemoet kan

komen aan de wensen van de ctiënt in het ondersteuningsptan, omdat de eigen gekozen

zorgvertener niet kan worden ingezet door Axxicom, hoe gaat u dan afdwingen dat Axxicom dat
atsnog gaat doen?

3. ln het programma van eisen staat opgenomen:

'4.8. Onderaanneming

lndíen er van belang zijnde onderaannemers worden ingeschokeld, dan dient dit bìj de
inschrijving apart vermeld te worden, met specificotie van het aandeel in de opdracht. Van
belang zijnde onderaannemers worden in deze opdracht gedefinieerd o|s onderaannemers

met een verwachte toegevoegde waarde op jaarbosis, die groter is dan €25.000 exclusief

btw.

Het is toegestaon tijdens de looptijd van de overeenkomst onderoonnemers toe te voegen of
te verwijderen. ln deze gevallen dient voorof schriftelijk toestemming verkregen te worden
van de gemeente. De gemeente heeft het recht híeraan aanvullende voorwaarden te
verbínden. Alle gevraagde eisen zijn ook von toepassíng op de aongeboden en eventueel

Iater toe te voegen onderaanneming."

Vraag: Het initiatief voor onderaanneming tigt bij de gecontracteerde partij (Axxicom). Alteen zij
kan eventueel andere partijen inschaketen, maar heeft geen verplichting. Hoe kunt u (met welke
aanbestedingsvoorwaarde) toch afdwingen dat u een bepaatde vrije keuze van onderaanneming

door ctiënt wilt bewerkstetligen bij Axxicomz

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel en Jos Heeren



Wij beantwoorden de vragen als votgt.

Antwoord vraag 1:
Betreffende passages uit het Programma van Eisen hebben betrekking op samenwerking met andere
partners in de buurt, niet met leveranciers van hulp bij de huishouding waarmee wordt
samengewerkt.
Voor atle duidetijkheid votgen hieronder betreffende passages:
...bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënten c.q. een aandeel kunnen
leveren in problematiek als eenzaamheid, armoede, etc. Samenwerking moet leiden tot voor de cliënt
betere en meer op elkaar afgestemde presfafies door de verschillende actoren.

Vanzelfsprekend zijn dit de eventuele onderaannemers die door de zorgaanbieder worden
ingeschakeld en de toegang van de gemeente. De zorgaanbieder zal daarnaast ook samenwerken
met de natuurlijke partners van de gemeente op dit gebied: Wij Zijn Traverse, MEE (ook voor wat
betreft de lichte begeleiding die vanuit deze organisatie wordt aangeboden), Steunpunt Mantelzorg
Roosendaal en de actieve vrijwilligersorganrsafæs. Er is geen beperking aan de samenwerking door
de zorgaanbieder met overige (mogelijke) partners, mits de samenwerking een positieve bijdrage
levert aan de invulling van de opdracht voor de cliënt en diens netwerk door de zorgaanbieder.

Samenwerking is een wederkerig begrip. De zorgaanbieder dient andere zorgaanbieders proactief te
overtuigen dat zij ook hun bijdragen in de het deelgebied aan cliënten leveren. De zorgaanbieder zal
echter zelf ook een actieve bijdrage aan de samenwerking dienen te leveren. Samenwerken gaat niet
vanzelf, van de zorgaanbieder wordt verwacht dat hij daar een (proactieve) rol in zal spelen. Het is
aan te bevelen om de keuze van partners of onderaannemers niet te beperken tot ondernemingen en
organisaties in alleen het betreffende deelgebied. Zorgaanbieders van een bepaald deelgebied
dienen ook samen te (kunnen) werken met partners buiten de grenzen van hun deelgebied.

ln de voorbereidingsfase dienen de huidige en nieuwe zorgaanbieders in goede samenwerking met
de gemeente de overgang van werkwijze soepe/ en zorgvuldig vorm te geven in het belang van de
cliënten, e.a.a. conform de inhoud en de intenties van de Code verantwoordelijk marktgedag
Thuisondersteuning. De (nieuwe) zorgaanbieder spant zich daarom maximaal in om, waar mogelijk
en waar passend bij de nieuwe werkwijze, de bestaande hulp van een individuele cliënt ook bij de
nieuwe werkwijze te laten optreden als de nieuwe hulp van die individuele cliënt (het principe van hulp
volgt cliënt). De (nieuwe) zorgaanbieder spant zich tevens maximaal in om, waar mogelijk en waar
passend bij de nieuwe werkwijze, de werkgelegenheid van de medewerkers van de bestaande
zorgaanbieders te behouden, op welke wijze dan ook. Tijdens de voorbereidingsfase wordt door de
zorgaanbieder met iedere cliënt in zijn deelgebied een nieuw, op de nieuwe werkwijze toegespitst,
ondersteuningsplan gemaakt. De gemeente zalop basis hiervan een nieuwe beschikking afgeven.
Zorgvuldigheid en respect voor de situatie van de cliënt zijn uitgangspunten hierbij. Om dit mogelijk te
maken stelt de gemeente een extra transformatievergoeding ter beschikking.

Antwoord vraag 2:
Leidend bij dit atles is de specifieke gezinssituatie die in het keukentafelgesprek in beeld wordt
gebracht. Van dit gesprek wordt een verstag gemaakt dat wordt vastgesteld als ctiënt er mee
akkoord gaat. Het ondersteuningsptan is een uitvoeringsptan van het keukentafetgesprek. Ook

hiervoor getdt dat het pas af is ats de ctiënt zich hierin kan vinden. Het instemmen van de cliënt
met het gespreksverstag en het ondersteuningsptan zien wij ats voltedige tevredenheid van de

ctiënt. Het doel is dan ook attijd een passend ondersteuningsplan ats resuttaat. De door u
gehanteerde term inspanning is niet voldoende. Het is de rol van de Wmo-professional om in

gesprek te btijven met ctiënt en zorgaanbieder tot zij het eens zijn met het ondersteuningsplan.
Gezien deze zorgvutdige manier van werken gaan wij er van uit dat het afdwingen bij A¡¡¡i.ot 

"noverige aanbieders ook niet aan de orde zal zijn. Mocht dit om een of andere reden niet met elkaar
verenigbaar zijn is er attijd nog de mogetijkheid van een persoonsgebondenbudget (PGB). Dit is

immers de wettetijke mogetijkheid voor een ctiënt om zetf zorgin te kopen daar waar de door de
gemeente geboden zorg in natura onvotdoende geschikt is.



Antwoord vraag 3:
Wettetijk gezien is het afdwingen van onderaannemerschap niet mogelijk. Atte zaken die betrekking

zoals het overnemen van personeel en werknemer volgt cliënt is geregeld in de Code

Verantwoordelijk Marktgedrag Thuiszorg. Daarnaast is het voorschrijven van onderaannemers in

strijd met de contracteringsvrijheid (van de hoofdaannemers), het'EU-Verdrag' (primair recht), in
strijd met de vrije en daadwerketijke mededinging ats beoogd met het aanbestedingsrecht.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

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


