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Motie 'Contractering huishoudelijke zorg'
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De gemeenteraad van Doetinchem, in vergadering bijeen op 26 September 2019,

Constaterende dat:
1. er op dit moment een aantal gecontracteerde aanbieders is voor huishoudelijke zorg

in de gemeente Doetinchem, waarvan een beperkt aantal het overgrote deel aan
huishoudelijke hulp verzorgt;

2. gelet op bovenstaande, het aantal zorgaanbieders teruggebracht kan worden;
3. met de aanbestedingen in de huishoudelijke zorg veel uren en kosten gemoeid zijn,

voor zowel de zorgaanbieders als de gemeente.
4. de kosten gereduceerd kunnen worden door to stoppen met aanbesteding en to

kiezen voor een andere langdurige vorm van contractering;
5. ondanks Nederlandse en Europese richtlijnen voor aanbesteding, de samenwerking

met sommige aanbieders van huishoudelijke zorg de afgelopen jaren niet altijd goed
verlopen is;

6. het hier om werkzaamheden gaat die goed to overzien zijn, waarbij Been complexe
veelomvattende opdracht nodig is, die uitbesteed moet worden via een extern
bureau;

Overwegende dat:
a. door minder aanbieders de slagkracht wordt vergroot, waardoor beter ingezet kan

worden op innovatie en kwalitatief goede huishoudelijke hulp voor onze inwoners;
b. langdurige contracten meer rust en ruimte geven om, afgezien van prijs en volume,

het to hebben over de juiste en zinnige zorg op de juiste plek;
c. een andere vorm van (langdurigere) contractering onrust onder zorgafnemers en

medewerkers kan verminderen;
d. veel meer 80plussers thuis oud zullen worden, waardoor de vraag het aanbod gaat

overstijgen en waardoor concurrentie niet op de client, maar rond de medewerkers
zal gaan plaatsvinden en waardoor ook hier samenwerking is vereist.

Roept het college op:
1. to onderzoeken of er andere vormen van contractering mogelijk zijn, dan

aanbesteding;
2. voordat de lopende aanbestedingsperiode (1 januari 2021) is verstreken, terug to

komen Haar de raad met een mededeling over een andere vorm van langdurige
contractering voor de periode erns, waarbij het aantal aanbieders voor de
huishoudelijke hulp wordt terug gebracht en waarbij kwaliteit een belangrijk
criterium is;

en gaat over tot de orde van de dag.
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