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Geachte raads- en burgerleden,
Graag informeren wij u in deze memo over het besluit om de huidige contracten Huishoudelijke
Verzorging met één jaar te verlengen.
Eind 2021 lopen de huidige contracten voor Huishoudelijke Verzorging (HV) af. In de regio
Brabant Noordoost-Oost kopen we met 7 gemeenten (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd,
Meierijstad, Oss en Sint Anthonis) gezamenlijk HV in op basis van resultaatgericht werken. Dit
gaat via een vast bedrag per cliënt per maand bij 8 gecontracteerde zorgaanbieders. De
gemeente Boekel heeft met 6 van deze 8 aanbieders een contract afgesloten. Deze contracten
worden (op basis van de huidige overeenkomst) met één jaar verlengd om de volgende
redenen:






Regionaal is afgesproken de huidige contracten met één jaar te verlengen om op
deze manier meer tijd te hebben om de regionale inkoop HV voor te bereiden en in
te spelen op de ontwikkelingen die van invloed zijn op het inkooptraject:
o Herindeling naar de nieuw te vormen gemeenten Maashorst en Land van
Cuijk en het bepalen van de nieuwe koers op het gebied van HV van deze
gemeenten.
o De juridische basis voor resultaatgericht werken is nog in behandeling. Het
nieuwe wetsvoorstel is controversieel verklaard, dus het is aan een nieuwe
regering om hier richting aan te geven.
o Het abonnementstarief (belangrijke veroorzaker van stijgende kosten HV)
is onderwerp van politieke discussie. Het is mogelijk dat een nieuwe
regering aanpassingen doorvoert.
Regionaal wordt onderzocht of het instellen van een algemene voorziening HV
naast de maatwerkvoorziening HV voordelen kan opleveren. Indien hiervoor
gekozen wordt is er tijd nodig om dit goed uit te werken en in een
aanbestedingsprocedure weg te zetten.
Uit de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat de klanttevredenheid hoog is.
Er zijn weinig klachten of bezwaren. Het verlengen van de huidige contracten zorgt
voor continuïteit voor onze inwoners met een HV-maatwerkvoorziening.
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De contracten Huishoudelijke Verzorging worden verlengd t/m 31-december 2022. Regionaal is
afgesproken een gezamenlijk aanbesteding voor 2023 (en verder) voor te bereiden.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
College van B&W
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