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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Nieuwe contracten Hulp bij het huishouden 2013 - 2014 

Steenbergen; 24 september 2013 

Aan de Raad, 

Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over het gelopen proces om te komen tot nieuwe 
contracten hulp bij het huishouden. 

In uw vergadering van juni 2013 heeft u het basistarief hulp bij het huishouden vastgesteld op minimaal 
0 21.50 en maximaal 0 22,50. 
Na de vaststelling van het basistarief is aan de huidige aanbieders gevraagd een aanbieding in te dienen 
voor het leveren van hulp bij het huishouden vanaf 7 september 2013 tot en met 31 december 2014. 

De indieningstermijn van deze aanbiedingen was gezet op 17 juli 2013. Na de vaststelling van het 
basistarief is door één aanbieder aangegeven niet te zullen inschrijven omdat het gestelde tarief te laag 
was. Ook de OR van deze aanbieder heeft in een brief verzocht de tarieven te veranderen. Aangezien er 
reeds een bestuurlijk overleg had plaatsgevonden is afgesproken de termijn van indiening af te wachten 
om te bezien of er inderdaad geen inschrijving door deze aanbieder zou plaatsvinden. 

Op 18 juli jl. zijn in de aanwezigheid van alle leden van de projectgroep de enveloppen geopend. 
Resultaat is dat elke huidige aanbieder een voorstel heeft gedaan binnen de gestelde marge om vanaf 7 
september 2013 tot 31 december 2014 hulp bij het huishouden te mogen leveren. Er is geen verdere actie 
ondernomen richting de aanbieder die aangaf geen inschrijving te zullen doen. 
Op basis van deze inschrijvingen zijn de voorlopige gunningbrieven verstuurd. De definitieve 
gunningbrieven gaan de komende weken de deur uit. 

De tarieven zijn als volgt: 
Aanbieder Nieuw tarief Huidig tarief Besparing 
DAT 0 21,50 0 23,28 0 1,78 
Axxicom 0 21,75 0 22,92 0 1,17 
T-Zorg 0 21,89 0 23,02 0 1,13 
Surplus 0 22,49 0 23,54 0 1,04 
TSN 0 22,50 0 23,54 0 1,04 
Privazorg 0 22,50 0 23,54 0 1,04 
TWB 0 22,50 0 23,54 0 1,04 

De aanbesteding heeft een verlaging van de uurtarieven opgeleverd van minimaal 0 1,- per uur. Voor de 
klanten verandert er niets aan het kwaliteitsniveau of inzet van hulp. Indien klanten geen voorkeur 
hebben voor een aanbieder krijgt de goedkoopste 
aanbieder de opdracht van de gemeente om hulp bij het huishouden te gaan leveren bij deze klant. 
Hierdoor zal de klantverdeling ten opzichte van de huidige situatie gaan veranderen. 



Omdat niet te zeggen is hoe de klantverdeling zich ontwikkeld vanaf september 2013, en hoeveel klanten 
tegen welk tarief hulp bij het huishouden gaan krijgen, is het nu niet mogelijk een precies 
bezuinigingsbedrag vast te stellen. 

Besparing op basis van huidige uitstaand klantenbestand: 
Per periode Totaal 2103 (4 

periodes) 
Totaal op jaarbasis (13 
periodes) 

Steenbergen 0 7.576,46 0 30.305,84 0 98.493,98 
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