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Samenvatting
In het kader van de nieuwe aanbesteding voor hulp bij het huishouden is in regionaal verband
een concept visie hulp bij het huishouden opgesteld. Deze gezamenlijke visie vormt de basis
voor het regionale aanbestedingstraject dat in 2009 wordt gestart en afgerond.
Kernpunten van de visie zijn:
• Het compensatiebeginsel is het uitgangspunt voor de beoordeling van aanvragen en
het inzetten van voorzieningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen
kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt en diens sociale omgeving.
• Alternatieve zorgvormen en algemene (collectieve) voorzieningen moeten door of in
samenwerking met marktpartijen ontwikkeld worden.
• Door opzetten van algemene (collectieve) voorzieningen waaronder cliëntondersteuning kan het beroep op de individuele voorziening hulp bij het huishouden verminderd
worden.
• De keuzevrijheid van de client moet gewaarborgd blijven o.a. door het contracteren
van meerdere aanbieders. Daardoor wordt de gemeente ook minder afhankelijk van
één grote contractpartner.
Het college vraagt de commissie zijn overwegingen kenbaar te maken inzake de concept visie
op hulp bij het huishouden.
Inleiding
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dient de gemeente sinds 1-12007 invulling te geven aan participatie en zelfredzaamheid van haar burgers.
In dit kader zijn een aantal individuele voorzieningen opgezet waardoor burgers zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen woonomgeving. Een van deze voorzieningen
betreft hulp bij het huishouden.
Sinds 1-1-2007 zijn een aantal zorgaanbieders actief in Asten op basis van contractafspraken
die voortvloeien uit een Europese aanbesteding. Eind 2007 begin 2008 werd duidelijk dat door
twee van onze zorgaanbieders grote inschattingsfouten zijn gemaakt bij de inschrijving op de
aanbesteding:
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1. De verschuiving binnen de zorgcategorieën (van hbh2 naar hbh1) was veel groter dan
vooraf door hen ingeschat. Na herindicatie door de gemeente bleken veel meer klanten dan verwacht geholpen te kunnen middels een lichtere vorm van hulp. Dit was
mede te wijten aan de gewijzigde organisatie van deze hulpen. De bemiddelingsfunctie en de kassiersfunctie rondom de alfahulpen werden weggehaald bij de cliënt en
overgenomen door de zorgaanbieder.
2. Op basis van de ingeschreven prijs konden de zorgaanbieders niet voldoen aan de
toegenomen vraag.
Naar aanleiding van het bovenstaande en het verlopen van de eerste contracttermijn hebben
de zorgaanbieders aangedrongen op een nieuwe aanbesteding per 1-1-2009.
Acht gemeenten in de regio*, waaronder Asten, hebben aangegeven gebruik te willen maken
van de mogelijkheid om de oude contracten 1 jaar te verlengen, totdat meer duidelijkheid bestaat omtrent momenteel voorliggende wetswijzigingen Wmo, hulp bij het huishouden.
Verwachting is dat deze wetswijziging met ingang van 1-1-2010 van kracht zal gaan.
Onder druk van de zorgaanbieders en om de continuïteit van de huidige zorg te kunnen waarborgen zijn voor het overgangsjaar 2009 nieuwe tariefafspraken gemaakt met zorgaanbieders
Savant en Zuidzorg voor levering van hbh1. In dit traject zijn de regiogemeenten gezamenlijk
opgetrokken.
Met het oog op de komende aanbesteding die dit jaar afgerond zal moeten worden, willen deze
regiogemeenten wederom een gezamenlijk traject volgen.
Hiervoor is allereerst een gezamenlijke concept-visie opgesteld die de basis moet vormen voor
het aanbestedingstraject. Deze concept-visie wordt nu ter gemeentelijke besluitvorming voorgelegd.
* regiogemeenten: Asten, Best, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en
Breugel.
Wat willen we bereiken
Binnen de beschikbare wmo gelden zorgen voor toereikende voorzieningen met betrekking tot
het voeren van een huishouden (individuele en collectieve), waarbij allereerst een beroep
wordt gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger en zijn/haar sociale
omgeving.
Binnen de visie is voldoende ruimte gelaten tot het verder ontwikkelen van algemene (collectieve) voorzieningen en alternatieve zorgvormen.
Aanbieders (marktpartijen in zorg en welzijn) worden uitgenodigd om hierin mee te denken en
te partciperen.
Wat gaan we daarvoor doen
•

•
•

In 2009 starten met een nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden. Deze aanbesteding moet per 1-10-2009 afgerond zijn. Binnen aanbesteding regionaal samenwerken onder leiding van BIZOB. De aanbesteding zal voorbereid worden op basis
van de visie. De Koepel heeft nadrukkelijk gevraagd om bij het aanbestedingstraject
betrokken te worden. Binnen het aanbestedingstraject zullen nog keuzes gemaakt
moeten worden met betrekking tot minimum kwaliteitseisen en de vorm van aanbesteding (oa. open aanbesteding of maximum prijs).
In 2009 starten met het nader uitwerken van de mogelijkheden voor collectieve voorzieningen op het gebied van hulp bij het huishouden (algemene voorzieningen).
In 2009/2010 projectplan en pilot zorgsteunpunt Heusden (in het kader van iDOP
Heusen/de kanteling).
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Mogelijke Alternatieven
Een aantal mogelijke alternatieven voor hulp bij het huishouden zijn benoemd in de visie onder
de noemer algemene (collectieve) voorzieningen. Tevens zal bezien moeten worden of middels
cliëntondersteuning het beroep op individuele voorzieningen terug gedrongen kan worden.
Risico’s
•
•

Onvoldoende inschrijving op de aanbesteding waardoor huidige zorg niet gegarandeerd kan worden (volume)
Forse prijsstijging op categorie hbh1, mede als gevolg van het wetsvoorstel, waarbij
de alfahulpconstructie niet meer door zorginstanties mag worden ingezet bij levering
van zorg in natura.

Wat mag het kosten
Budgettair neutraal. Uitgangspunt is het bedrag dat voor hulp bij het huishouden is opgenomen in de begroting.
Alternatieve zorgvormen en of ontwikkeling van algemene (collectieve) voorzieningen zullen
vooralsnog binnen dit budget gerealiseerd moeten worden.
Bijgaand treft u aan:
n.v.t.
Voor u ligt ter inzage:
- concept visie hulp bij het huishouden
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