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Onderwerp: Gunning aanbesteding huishoudelijke hulp 2022  
Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld  
Datum: 5 april 2022  

 

 
Kennis te nemen van 
het besluit van het college over de gunning van de aanbesteding huishoudelijke hulp. 
 
Context 
In Doetinchem kennen wij een laagdrempelig toegankelijke en betaalbare algemene 
voorziening schoonmaakhulp. En naast de algemene voorziening kennen we 
maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp. Wij hebben u eerder geïnformeerd dat de 
huidige werkwijze voor inwoners, organisaties en huishoudelijke hulpen in de basis goed 
werkt. Deze uitgangspunten hebben we opgenomen in de nieuwe aanbesteding. Daarmee 
kiezen we voor de voortzetting van toekomstbestendig beleid. In januari 2022 is de 
aanbestedingsprocedure huishoudelijke hulp gestart. 
 
In oktober (raadsmededeling 2021-89) en december (raadsmededeling 2021-114) hebben 
wij u geïnformeerd over deze aanbesteding huishoudelijke hulp. In de laatste 
raadsmededeling hebben wij u aangegeven u in april 2022 te informeren over de 
uitkomsten van de aanbesteding en de actuele stand van zaken.  
 
Kernboodschap 
Wij hebben het besluit genomen om acht aanbieders te gunnen. De volgende aanbieders 
zijn gegund om met ingang van 1 mei 2022 de algemene voorziening schoonmaakhulp en 
de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp te leveren: 
1. Tzorg; 
2. Markenheem; 
3. Miep; 
4. Buurtdiensten; 
5. Vitaal ThuisZorg; 
6. Sientje Thuiszorg; 
7. STMG; 
8. Bions.  
 
Met deze gunning zorgen we voor continuïteit van het beleid en borgen we het aanbod 
van de algemene voorziening schoonmaakhulp en de maatwerkvoorzieningen 
huishoudelijke hulp. We gaan een meerjarige samenwerking aan met de acht gegunde 
aanbieders. De overeenkomsten worden aangegaan voor een termijn van maximaal zeven 
jaar. De initiële looptijd is drie jaar. De overeenkomsten kunnen tweemaal met twee jaar 
verlengd worden.  
 
In aanloop naar de nieuwe contractering met ingang van 1 mei 2022 hebben we een 
kostprijsonderzoek uitgevoerd. Zodat we met de start van de nieuwe contracten 
beschikken over actuele en zorgvuldige onderbouwde tarieven die voldoen aan de eisen 
zoals gesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële Prijs Wmo 2015. De 
nieuwe tarieven zijn van kracht met ingang van de nieuwe contractering per 1 mei 2022.  
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De huishoudelijke hulp blijft gegarandeerd en niemand komt zonder hulp te zitten. Aan 
de niet gegunde aanbieders, die op dit moment gecontracteerd zijn en cliënten in 
Doetinchem hebben, wordt een afbouwovereenkomst aangeboden. Daarmee zorgen we 
voor een zorgvuldig overgang van cliënten. Dit gaat om twee aanbieders. En mogelijk 
nemen de gegunde aanbieders cliënten en medewerkers over van de niet gegunde 
aanbieders, conform alle eisen die daarbij horen. Daarbij is het uitgangspunt dat binnen 
de mogelijkheden gestreefd wordt naar het in stand houden van de koppeltjes tussen de 
cliënt en de medewerker huishoudelijke hulp (‘vaste koppeltjes’) en de keuzevrijheid van 
de cliënt.  
 
Vervolg 
In samenspraak met aanbieders worden afspraken gemaakt over de eventuele overgang 
van cliënten van niet gegunde aanbieders naar gegunde aanbieders. Het financieel effect 
van de nieuwe tarieven wordt meegenomen bij de 1e Bestuurlijke Monitor 2022. 
 
Tijdens de geplande informatieve raadsbijeenkomst op 13 april 2022 informeren wij u 
verder over de inkoop in het sociaal domein, waaronder deze aanbesteding huishoudelijke 
hulp. 
 
Bijlagen 
Geen bijlagen. 
 


