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Onderwerp- Verlenging raamovereenkomst maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 
2016 

Advies: 
De huidige raamovereenkomsten met de 19 leveranciers voor de maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke Ondersteuning met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2016; 
De leveranciers van huishoudelijke ondersteuning hierover informeren met bijgevoegde brief. 

Besluit B en W: 4o 

Korte samenvatting: 
Vanaf 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo 2015) 
ingrijpend gewijzigd. Deze wetswijziging ging gepaard met een forse bezuinigingsmaatregel. 
Hierdoor heeft de gemeente Hellendoorn, samen met de overige Twentse gemeenten, de 
huishoudelijke ondersteuning anders ingericht. Niet langer wordt er gewerkt op urenindicatie, 
maar het resultaat "het kunnen beschikken over een leefbaar huishouden" is belangrijk. Hierbij 
kent de gemeente twee pakketten: een basispakket of een pluspakket. 

Het college heeft per l januari 2015 raamovereenkomsten gesloten met 19 leveranciers van de 
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (hierna: HO). Deze overeenkomsten hebben 
een looptijd van één jaar en kunnen maximaal driemaal worden verlengd met steeds een periode 
van maximaal één jaar. 

In 2015 is bij alle Wmo-cliënten een onderzoek (keukentafelgesprek) verricht. Na een 
overgangstermijn van drie maanden zijn alle Wmo-cliënten omgezet van inspanningsgericht 
werken naar resultaatgerichte ondersteuning. Mede gezien deze overgang in 2015 naar het 
resultaatgericht werken is het voor de rust en continuïteit goed om de samenwerking voort te 
zetten met de reeds gecontracteerde partijen. 

De andere 13 Twentse gemeenten, waarbij de contracten voor huishoudelijke ondersteuning ook 
aflopen op 31 december 2015 , gaan eveneens het optiejaar 2016 l ichten. 

Aanleiding: 
De huidige overeenkomsten eindigen per 31 december 2015 . 

Relevante eerdere besluiten: 
Aanbesteding maatwerkvoorziening huishoudelijke voorziening (1 5INT03824), collegebesluit 
van 23 september 2014 , raadscommissie d.d. 7 oktober 2014 (ter kennisname). 



Doelstelling: 
Doel van de rnaaîwerkvoorziening HO is orn inwoners die ten gevolge van een beperking of 
aandoening niet kunnen beschikken over een leefbaar huishouden, schone en draagbare kleding 
en de benodigde dagelijkse maaltijden, te ondersteunen (basispakket). Voor inwoners die ten 
gevolge van een beperking of aandoening een regieprobleem ondervinden op het gebied van het 
huishouden of die ten gevolge van de beperking of aandoening niet in staat zijn voor de kinderen 
te zorgen bestaat de mogelijkheid om een aanvullend pakket in te zetten (pluspakket). 

Oplossing: 
De overeenkomsten met de huidige aanbieders voor de uitvoering van de maatwerkvoorziening 
HO met één jaar verlengen tot en met 31 december 2016. 

Effecten: 
Het verlengen van de contracten tot en met 31 december 2016 biedt de mogelijkheid de 
dienstverlening van de maatwerkvoorziening HO te evalueren met zowel de aanbieders als de 
cliënten. 
In 2015 is het huidige contract van start gegaan om de overgang van inspanningsverplichting 
naar resultaatverplichting (overgangsjaar) te realiseren. Effectief betekent dit dat deze 
overeenkomst gefaseerd 'opgebouwd' is in 2 0 i 5. De laatste cliënten zijn in september jl 
omgezet. Op dit moment is er dus te weinig tijd om te evalueren. Daarnaast kan, bij 
verlenging van het contract, samen met de aanbieders in 2016 de transformatie vorm 
worden gegeven. 

Verlenging van het huidige contract tot 31 december 2016 geeft rust bij cliënten die een 
maatwerkvoorziening HO hebben. 
Bestaande Wmo cliënten, die een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp in natura hadden, 
zijn in 2015 gefaseerd van inspanningsgerichte naar resultaatgerichte ondersteuning gegaan. 
Deze overgangsperiode bracht veel onrust met zich mee. 

Een nieuwe aanbesteding starten en afronden voor 1 januari 2016 is geen reële mogelijkheid. 
Het niet verlengen van de raamovereenkomst betekent dat het Gemeentebestuur van 
Hellendoorn alsnog zelfstandig moet aanbesteden. De nadelen van zelfstandig aanbesteden 
zijn: er is geen voordeel door schaalvergroting, meer ureninzet omdat taken regionaal niet 
verdeeld kunnen worden, gemis van gezamenlijke knowhow en dat mogelijk dezelfde 
aanbieders weer gecontracteerd worden. 

De andere 13 Twentse gemeenten, waarbij de contracten voor huishoudelijke ondersteuning 
ook aflopen op 1 januari 2016, gaan eveneens het optiejaar 2016 lichten. 
De huidige aanbesteding (Nationaal openbare aanbestedingsprocedure) en de 
raamovereenkomsten zijn in gezamenlijkheid met de andere 13 Twentse gemeenten 
opgesteld vanwege efficiency (zowel financieel) en capaciteit (kwalitatief en kwanti tat ief). De 
andere 13 Twentse gemeenten, waarbij de contracten voor huishoudelijke ondersteuning ook 
aflopen op 1 januari 2016, gaan eveneens het optiejaar 2016 lichten. Daarom is verlengen 
een logische keuze. De gecontracteerde organisaties werken gemeentegrens overstijgend 
waardoor eensluidende contracten wenselijk zijn (voorkomt ruis). Daarnaast kunnen er 
efficiencyvoordelen voor de gecontracteerde organisaties ontstaan. 

Planning: 
22 september 2015: Besluitvorming college 
22 september 2015: Versturen brief lichten optlejaar naar de 1 9 aanbieders van HO 
1 januari 2016: Start eerste lichting raamovereenkomsten met de leveranciers voor de 

maatwerkvoorziening HO 

Financiële consequenties: 
De kosten voor de maatwerkvoorziening HO zijn begroot op C 2.200.000, = . De verwachting is, 
dat door verlenging van de huidige raamovereenkomsten deze begroting reëel is en niet hoeft te 
worden aangepast. Ook de verwachte Rijksbezuiniging voor 2016 sluit aan bij de begroting, 
waardoor verdere aanscnerping van beleid niet noodzakelijk ÍS. 



Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
De Wmo-raad informeren bij eerstvolgende bijeenkomst; 
De leveranciers HO informeren middels bijgevoegde brief; 
Publicatie via de gemeentelijke advertentie. 

Overige consequenties: 
In de overige Twentse gemeenten wordt soortgelijke nota aan het college ter besluitvorming 
voorgelegd. 

Bijlage: 
Informerende brief aan leveranciers. 



Bijlage: conceptbrief aan leveranciers 

Naam 
Adres 
Postcode I woonplaats 

Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Typ. /col l . Bijlagen: 
630684 

Onderwerp: Nìjverdal, 

Verlenging raamovereenkomst Huishoudelijke Ondersteuning 2016 

Geachte heer ì mevrouw (naam) 

Per 1 januari 2015 heeft het college van Hellendoorn een raamovereenkomst met uw 
organisatie afgesloten ten behoeve van de levering van de maatwerkvoorziening 
Huishoudelijke Ondersteuning. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt één jaar (tot en 
met 31 december 201 5) met driemaal een optionele verlenging van één jaar. 

Op 22 september 2014 heeft het college van Heilendoorn besloten gebruik te maken van de 
mogelijkheid om de looptijd van de met u gesloten raamovereenkomst onder gelijke condities 
met één jaar te verlengen, dus tot en met 31 december 2016. 

Wij zien uit naar een prettige continuering van de samenwerking met uw organisatie. Mocht u 
naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met mevrouw 
Ą, Mulder. Het mailadres: a.mulder@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548-630684 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris.. de burgemeester. 

F. Dijkstra MBA mevr. A.H. Raven BA 


