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Op maandag 22 juni 2015 ontvingen wij vragen van de fractie SP over het bovengenoemde onderwerp. 
Hieronder treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
Vraag 1: 
Vier jaar geleden sloot u contracten na aanbestedingen die u afnam samen met een aantal gemeenten in de 
regio zoals Tilburg. Volgt u Tilburg hier opnieuw mee met als resultaat een verlenging van de contracten?  
 
Antwoord: 
Nee. De contracten waar de SP op doelt zijn ingegaan per 1.1.2012, voor de duur van twee jaren, met de 
mogelijkheid om 2 x één jaar te verlengen. Goirle heeft hiervoor gekozen, met dien verstande dat er in 2015 
sprake is van een afbouwregeling. De gemeente Goirle heeft namelijk samen met de gemeenten Dongen, 
Oisterwijk en Hilvarenbeek per 1.1.2015 een nieuw contract afgesloten voor de dienstverlening Wmo en 
jeugdhulp, waarvan ondersteuning bij het huishouden integraal onderdeel uitmaakt binnen het resultaatgebied 
Huisvesting. Wij hebben voor een geheel ander en vernieuwend concept gekozen, waarin het bereiken van 
resultaat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie het uitgangspunt is. Het is aan de 
zorgaanbieder om te beoordelen hoeveel uren hulp er nodig is voor het behalen van het resultaat. Wij betalen 
niet per uur, maar per periode met als doel dat het resultaat behaald wordt.  
 
 
 
 
 
 



Vraag 2: 
Zo ja, gaat het uur tarief in Goirle ook omhoog wegens de cao-afspraken en van hoeveel naar hoeveel wordt het 
tarief verhoogd?  
 
Antwoord: 
Niet van toepassing gelet op het antwoord op vraag 1.  
 
Vraag 3:  
Zo nee, waarom volgt u Tilburg niet?  
 
Antwoord:  
Wij rekenen in het nieuwe contract niet per uur en werken dus niet met uurtarieven, maar met vaste tarieven 
per resultaatgebied en periode. De zorgaanbieder moet met dit bedrag het afgesproken resultaat behalen. 
Gemiddeld gezien moet de zorgaanbieder uitkomen met deze tarieven. Het is aan de zorgaanbieder om efficiënte 
inzet en slimme oplossingen en combinaties te zoeken om zo goede ondersteuning te leveren met het 
beschikbare budget.  
De gemeente Tilburg heeft een ander beleid dan de gemeente Goirle. De aanbieders die een nieuw contract 
hebben afgesloten in de gemeente Goirle, Dongen, Oisterwijk en Hilvarenbeek voldoen aan de eisen van ons 
beleid.  
 
Overigens kunnen klanten nog recht hebben op hulp onder het oude contract, de afbouwregeling. Die contracten 
hebben wij met één jaar verlengd tot uiterlijk 1.1.2016. Die uurtarieven zijn vanaf 1.1.2016 aangepast van  
€ 20,30 naar € 20,52. Alhoewel er geen contractuele verplichting was zijn wij de zorgaanbieders hierin 
tegemoet gekomen.  
 
Vraag 4 
Is het niet van belang dat we regionaal hierin samenwerken om concurrentie op arbeidsvoorwaarde en prijs te 
voorkomen. Deelt het college deze mening met de SP?  
 
Antwoord:\ 
De huidige wetgeving op het gebied van aanbestedingen bepaalt dat de gemeente juist concurrentie moet 
bevorderen en kleinere en nieuwe aanbieders op de markt kansen moet geven. Om die reden is het niet 
toegestaan om zonder meer met meerdere gemeenten één grote aanbesteding te doen, tenzij daarvoor een 
zwaarwegend en regionaal belang aanwezig is. Daarvan is geen sprake bij de ondersteuning bij het huishouden.  
Zoals aangegeven hebben wij er juist voor gekozen met kleinere regiogemeenten een vernieuwend concept in de 
markt te zetten, waar veel belangstelling voor was bij zorgaanbieders.  
 
Vraag 5 
Als wij Tilburg niet volgen wanneer begint de nieuwe aanbestedingsronde hier? 
 
Antwoord:  
Het nieuwe contract is afgesloten voor 2 jaar, met de mogelijkheid nog 2x een  jaar te verlengen.  
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