
 

 

SP fractie Oude IJsselstreek 
Mevrouw Versteeg 
Veldkamperstraat 1 
7054 AX WESTENDORP 

 

Uw kenmerk:  
Brief 6 september 
2018 

   
Verzenddatum:  30 oktober 2018 

Ons kenmerk:  24114    
      

Onderwerp:  Beantwoording schriftelijke vragen 

 
 
Geachte mevrouw Versteeg, 
 
Naar aanleiding van uw brief van 6 september 2018 reageren wij hierop op uw schriftelijke vragen.  
 
 
1. Wat is de reden dat U in deze afwijkt van de complete regio? Graag alle voor- en tegens die bij het 

maken deze beslissing een rol hebben gespeeld. 
Regionaal wordt voor een aantal zorgvormen gezamenlijk ingekocht, hulp bij het huishouden wordt niet 
gezamenlijk ingekocht met de acht Achterhoekse gemeenten. Vijf Achterhoekse gemeenten (Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Oost-Gelre, Winterswijk) kopen gezamenlijk hulp bij het huishouden in. Zij hebben 
een andere overeenkomst en inkoopproces dan in Oude IJsselstreek, Doetinchem en Montferland en 
daarmee zijn de situaties niet vergelijkbaar. Doetinchem, Montferland hebben net zoals Oude IJsselstreek 
hun eigen overeenkomst voor hulp bij het huishouden.  
 
2. Wie is voor deze afweging verantwoordelijk? 
Destijds is door het college besloten niet aan deel te nemen aan de aanbesteding van de vijf gemeenten, 
omdat de gemeente Oude IJsselstreek nog een lopende overeenkomst had.  

 
3. Is er contact geweest met andere gemeenten, met zorgaanbieders, met vakbonden? Zo ja met wie? 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft contact met de gecontracteerde aanbieders over het tarief. Met de 
vakbond zijn hierover geen gesprekken gevoerd omdat deze geen partij zijn in een inkoopprocedure. Het 
verloop van het proces over tarief staat beschreven in de memo tarief HH 2018 die is toegelicht in de 
commissie MO van 11 oktober 2018.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk 
secretaris burgemeester 
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