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Aan: De gemeenteraad
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Van: J. Finkenflügel
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Kenmerk: 13ini02454
Onderwerp: Voortgang onderhandelingen Hulp bij Huishouden

Geachte leden van de raad, 

In navolging van de memo die ik gisteren aan u heb verzonden, wil ik u met deze memo informeren 
over de meest recente stand van zaken in het proces rondom de aanbesteding huishoudelijke hulp. 

Zoals u weet is er gisterenochtend regionaal overleg geweest met de zeven betrokken gemeenten. 
Het is toen gelukt om met alle zeven betrokken portefeuillehouders, gezamenlijk één lijn af te spreken 
voor het gesprek dat gisterenavond plaats zou vinden tussen gemeenten, aanbieders en de heer 
Borstlap. De wethouders Scharenborg en Wilschut hebben gisteren namens de gemeenten in de 
Achterhoek dit gesprek gevoerd. Dit gesprek gisterenavond heeft geleid tot het Principe-
Achterhoekakkoord. Dit akkoord is bijgevoegd als bijlage evenals het persbericht dat is uitgestuurd. 

Ten aanzien van het Principe-Achterhoekakkoord kan ik u meedelen dat het college van Oude 
IJsselstreek er in principe mee akkoord gaat. Wel hebben wij de volgende kanttekeningen geplaatst:  

1. In het document staat onvoldoende dat het gaat om een eenmalige bijdrage van de 
gemeenten. Ik wil benadrukken dat het voor de gemeente Oude IJsselstreek absoluut om een 
eenmalige bijdrage gaat. Het kan niet zo zijn dat wij ons voortaan jaarlijks geconfronteerd zien 
met aanbieders die vragen om een vergoeding voor de bedrijfsvoering. Dit heb ik ook aan mijn 
collega’s in de regio laten weten.

2. Voor de gemeente Oude IJsselstreek staat te allen tijde de keuzevrijheid en het belang van de 
(veelal kwetsbare) cliënt voorop. Mede op basis van mijn eigen waarnemingen tijdens de 
bijeenkomst die wij afgelopen maandag hadden met de cliënten van Sensire, weet ik hoe 
belangrijk het is dat mensen zelf en in samenspraak met de eigen huishoudelijke hulp kunnen 
kiezen voor de zorgaanbieder die het beste bij hun past. Ik zal niet toestaan dat dit recht 
ondergesneeuwd raakt in allerlei ambtelijke documenten.    

3. Het college stelt zich op het standpunt dat in het principeakkoord te veel wordt ingegaan op de 
bedrijfsvoering en de cao van de zorgaanbieders. Hierin spelen de gemeenten geen rol. Dit 
punt zal ik dan ook nauwlettend volgen tijdens het verdere proces. 

Uiteraard zal ik u onmiddellijk informeren wanneer er nieuwe informatie is of ontwikkelingen zijn. 

Met vriendelijke groet,

Jan Finkenflügel

Bijlagen: Principe-Achterhoekakkoord
Persbericht akkoord


