
Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Oude IJsselstreek 

Van: Jan Finkenflügel 

Datum: 6 november 2013 

Kenmerk: 13ini02446 

Onderwerp: Aanbesteding huishoudelijke hulp 

 
Geachte raad,  
 
Met deze memo wil ik u kort informeren over het vervolg van het proces rondom de aanbesteding 
huishoudelijke hulp.  
 
Begin dit jaar zijn wij, samen met de regiogemeenten, gestart met een aanbestedingstraject voor de 
huishoudelijke hulp in 2014. Omdat het gaat over een „overgangsjaar‟ hebben wij besloten een 
zogenaamde bestuurlijke aanbesteding te kiezen, waarbij alleen wordt gesproken met de bestaande 
aanbieders. Een van die aanbieders, Sensire, heeft in een vrij vroeg stadium aangegeven dat zij in 
2014 geen huishoudelijke hulp meer wil leveren.  
 
De regiogemeenten hebben, geconfronteerd met het besluit van Sensire, in de overleggen met de 
andere aanbieders gevraagd of deze bereid zijn een deel van de uren van Sensire over te nemen, al 
dan niet inclusief het overnemen van de bijbehorende personeelsleden. Naar aanleiding van deze 
vraag is er overleg geweest tussen de diverse aanbieders en Sensire. Op grond van deze overleggen 
heeft een aantal aanbieders aangegeven het personeel van Sensire niet te willen overnemen.  
 
Tijdens het proces van de overleggen over het personeel van Sensire, hebben de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 23 
oktober 2013 de heer H. Borstlap gevraagd om als onafhankelijk waarnemer: 

 “zonder last of ruggespraak kwesties te signaleren, te agenderen en aanbevelingen te doen met 
als doel om uiterlijk 1 november tot een zorgvuldige afronding van het proces te komen”; 

 “een beeld te vormen van de uitvoering met als doel informatie te vergaren voor toekomstige 
vergelijkbare situaties tijdens de transitie naar een nieuwe langdurige zorg”. 

 
De heer Borstlap heeft gesproken met de verschillende partijen. Naar aanleiding daarvan heeft hij op 
31 oktober een brief gestuurd naar de verantwoordelijk wethouders, waarin hij twee mogelijke „routes‟ 
beschrijft. 
 
Dit proces is de afgelopen week in een stroomversnelling gekomen. Ik heb u hierover ook bij de 
raadsrotonde van 31 oktober 2013 al kort geïnformeerd. Gisteravond is hier tijdens de 
raadsvergadering wederom aandacht aan gewijd, onder andere in de vorm van een motie van de 
PvdA.  
 
Zoals u weet is er vanochtend regionaal overleg geweest met de zeven betrokken gemeenten. Het is 
gelukt om met alle zeven betrokken portefeuillehouders, gezamenlijk één lijn af te spreken voor het 
gesprek dat vanavond plaatsvindt tussen gemeenten, aanbieders en de heer Borstlap. De heren 
Scharenborg en Wilschut zullen namens de Achterhoek aan dit gesprek deelnemen.  
 
Het gesprek van vanavond zal op enige wijze leiden tot resultaat. Dit wordt vanavond nog gedeeld 
met de betrokken portefeuillehouders en zal leiden tot een gezamenlijke verklaring van de 7 
gemeenten. Die zal morgen, waarschijnlijk al voor de middag, naar buiten worden gebracht. 
 
Uiteraard zal ik u morgen ook weer actief benaderen om dit resultaat te delen.  
 
 
 


