
Memo  

Aan: De gemeenteraad 

Van: wethouder J. Finkenflügel 

Datum: 14 oktober 2013 

Onderwerp: Gunning hulp bij huishouden 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 31 december 2013 lopen in de Achterhoek de contracten af met de huidige aanbieders van de 
hulp bij het huishouden. Om die reden zijn de gemeenten in de afgelopen periode in gesprek gegaan 
met alle huidige aanbieders van thuishulp. Graag wil ik u informeren over de stand van zaken rond de 
aanbesteding van de hulp bij het huishouden in 2014. 
 
Berichtgeving in de media 
Echter, eerst wil ik in dit memo kort ingaan op de berichtgeving van vandaag over Sensire. In de 
berichtgeving wordt gesuggereerd dat er een deal is gesloten tussen gemeenten en Sensire. Daar is 
geen sprake van. De gemeente Oude IJsselstreek houdt zich aan alle wettelijke en contractuele 
verplichtingen.  

  

De keuze die Sensire heeft gemaakt om geen Huishoudelijke Hulp meer te leveren, is een 
aangelegenheid van Sensire zelf. De gemeente gaat niet over de bedrijfsvoering van Sensire. 
Daarnaast kan een ieder die een alfabureau wil starten dit doen zonder toestemming van de 
gemeente.  
 
Voor ons als gemeente staat het waarborgen van de zorg aan onze cliënten voorop.  
Cliënten kiezen zelf voor ZIN (Zorg in Natura) of een PGB (Persoons Gebonden Budget).  
 
Aanbieders 2014 
Binnen de door u vastgestelde kaders zijn de gesprekken met alle huidige aanbieders afgerond.  
Op 15 oktober 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het gunnen 
van de contracten. Aan de partijen zijn zogenaamde ‘raamovereenkomsten’ huishoudelijke hulp (HH) 
voor 2014 aangeboden. Hierbij gaat het om raamovereenkomsten voor de HH 1 
(schoonmaakwerkzaamheden) en voor HH 2 (naast schoonmaakwerkzaamheden ook ondersteuning 
bij de organisatie van het huishouden). 
 
De aanbieders voor HH1 (ZIN) zijn: Azora, TSN, T-Zorg en Zorgkompas.  
De aanbieders voor HH2 (ZIN) zijn: Azora, TSN en Zorgkompas. 
 
Sensire  
Zoals u weet, heeft Sensire aangegeven dat zij in 2014 geen huishoudelijke hulp leveren. De overige 
aanbieders zijn met Sensire in gesprek om te kijken hoe zij de zorg die deze aanbieders leverden, in 
2014 kunnen overnemen. Naar verwachting is dit rond 1 november bekend.  
 
Gevolgen voor klanten 
Alle klanten houden tot en met 31 december 2013 hun huidige hulp. Inwoners met hulp in natura van 
Azora, TSN en Zorgkompas, houden ook in 2014 hun hulp. Het uitgangspunt van de gemeenten en de 
aanbieders is dat ook de klanten van Sensire zoveel mogelijk hun huidige thuishulpmedewerker 
houden. Op dit moment ontvangen circa 100 cliënten uit onze gemeente Thuiszorg van Sensire. Begin 
november ontvangen alle inwoners die thuiszorg ontvangen van Sensire een brief over de 
mogelijkheden voor hen in 2014. Ook organiseert de gemeente twee voorlichtingsbijeenkomsten waar 
deze inwoners met hun vragen terecht kunnen. De gemeente zal zorg dragen bij een eventuele 
overgang naar een andere aanbieder en/of een andere hulp voor een zo naadloos mogelijke overgang 
voor de cliënt.  
  
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan Finkenflügel 
wethouder 


