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Geachte dames en heren,

Toelichting
Graag willen wij u meenemen in de stand van zaken bij de nieuwe inkoop van huishoudelijke
ondersteuning.

Per 1 januari 2021 lopen de huidige contracten voor huishoudelijke ondersteuning af, zonder verdere
mogelijkheid van verlenging. Op dit moment hebben wij een contract met 23 aanbieders. Net als in de
voorgaande periode (2012-2020) hebben wij ervoor gekozen, vanuit de goede relatie die met de huidige
aanbieders is opgebouwd, dezelfde inkoopsystematiek te hanteren als destijds, namelijk inkoop via een
'Open House'. Hierbij worden de uitgangspunten van het nieuwe model samen met de aanbieders
uitgewerkt en komen we tot een generiek contract waarop alle aanbieders die aan de daarin gestelde
eisen voldoen, kunnen inschrijven.

Net als in 2012 (onder het regime van de "oude" Wmo) is het inkoopproces voor het nieuwe contract
gestart onder het perspectief van een financieel uitdagende toekomst. Een aantal belangrijke
ontwikkelingen is voor de inkoop relevant:

1. Onzekerheid over de beoogde wetswijziging om resultaatgericht indiceren mogelijk te houden.
Het wetstraject loopt nog en de beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2021.

2. De invoering van het abonnementstarief heeft geleid tot een forse toename van het aantal
clienten en de inkomsten zijn verminderd.

3. Bovenop de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief neemt het aantal
ondersteuningsbehoeftige ouderen snel toe, wordt de ondersteuningsvraag zwaarder en wonen
mensen steeds langer thuis. Deze autonome trend is onafwendbaar.

4. We zullen ons, in tegenstelling tot het huidige contract, moeten houden aan de AMvB reele prijs.
In combinatie met recente aanpassingen in de Cao VVT voorzien we hier een substantiele
stijging van het uurtarief op basis waarvan het trajecttarief uiteindelijk bepaald wordt.

Over de wijze waarop we de huishoudelijke ondersteuning, met oog voor de juiste balans tussen kwaliteit
en kosten, voor de toekonnst het beste kunnen vormgeven, zijn we in onderhandeling met onze
contractpartners. Dit liep volgens planning, maar is inmiddels door de actualiteit ingehaald. Door de
uitzonderlijke omstandigheden die met de coronacrisis zijn ontstaan, kunnen cruciale termijnen in het
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inkoopproces niet meer worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen we met onze contractpartners geen
zorgvuldig proces meer doorlopen, en evenm in is het mogelijk uw Drechtraad aan de voorkant mee te
nemen in de overwegingen. Bovendien zou de realiteit na afloop van de crisis een andere kunnen zijn
dan de huidige — waardoor we voor de inkoop wellicht andere uitgangspunten moeten hanteren.

Om bovenstaande redenen hebben we besloten een overgangsjaar in te lassen en het huidige
inkoopproces voorlopig te staken en eind 2020 weer op te starten, zodat we met ingang van 1 januari
2022 kunnen starten onder nieuwe condities. Dit betekent dat we in 2021 geen beleidswijzigingen
doorvoeren en er niets verandert voor klanten en zorgaanbieders.

Aangezien de huidige contracten zoals eerder gesteld niet kunnen worden verlengd, zullen we wel
opnieuw moeten inkopen. We willen dit doen voor de duur van een jaar, onder de condities van het
huidige contract en met de bestaande zorgaanbieders, maar zullen hen wel tegemoet moeten komen in
de indexering, aangezien met een nieuw contract de AMvB-reele prijs van toepassing is.

Aanbestedingstechnisch is dit geen gebruikelijke procedure, maar we kunnen op grond van een
onvoorziene gebeurtenis (corona) gebruik maken van art. 2.32 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012 met
betrekking tot dwingende spoed. De uitzondering van dwingende spoed maakt het mogelijk direct te
gunnen aan partijen naar keuze, waarbij ook de inhoud van de overeenkomst naar keuze is. De looptijd
moet wel in overeenstemming zijn met de aanleiding tot dwingende spoed, en mag dus niet te lang
duren.

Over de uitkomsten van het inkoopproces en de financiele effecten voor de toekomst zullen wij u op een
later moment nader informeren.

Samenvatting
Deze raadsinformatiebrief geeft inzicht in de stand van zaken bij het lopende inkoopproces van de
Wmo-maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, en het inlassen van een overgangsjaar.

Verdere procedure, communicatie en uitvoering
Over de uitkomsten van het inkoopproces en de financiele effecten voor de toekomst wordt de
Drechtraad nog nader geinformeerd.

Hoogachtend,
het Drechtstedenbestuur,

drs. C.H.
secretaris

rtAcm mr. A.W. Kolff
voorzitter
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