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Kennisnemen van 
De inkoopstrategie en de inkoopdocumenten van de gezamenlijke inkoop Huishoudelijke 
ondersteuning door de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.  
 
 Inleiding 
Per 1 juli 2022 moeten er nieuwe overeenkomsten met toekomstige aanbieders Huishoudelijke 
ondersteuning worden afgesloten. In de inkoopstrategie zijn de belangrijkste onderwerpen en 
uitgangspunten voor de nieuwe inkoop vastgelegd. Er heeft een marktconsultatiegesprek 
plaatsgevonden met de huidige aanbieders. De inbreng van de aanbieders nemen we mee bij het 
opstellen van de inkoopdocumenten. De inkoopstrategie is ter consulatie aan de Participatieraad 
voorgelegd.  
 
 Informatie 
Besloten is dat de GHO-gemeenten Huishoudelijke ondersteuning ontvlechten uit het regionale 
contract Wmo Begeleiding 
De vorm waarin de Wmo-begeleiding wordt aanbesteed is voor het product Huishoudelijke 
ondersteuning minder geschikt. Ontvlechting uit de regionale overeenkomst Wmo Begeleiding was 
dus onvermijdelijk. De GHO-gemeenten hebben besloten de inkoop van Huishoudelijke 
ondersteuning niet ieder apart uit te voeren maar in GHO-verband.  
 
In de inkoopstrategie staan de belangrijkste onderwerpen en uitgangspunten voor het opstellen van 
het inkoopdocument 
Voor het opstellen van een inkoopdocument is het van belang dat er een inkoopstrategie is. In de 
inkoopstrategie zijn de belangrijkste onderwerpen en uitgangspunten voor de verdere inkoop 
vastgelegd. Dit zijn: het voortzetten van de huidige diensten en producten, het uitvoeren van een 
kostprijsonderzoek en de keuze voor het HHM model*. Op basis van de inkoopstrategie worden 
verder inhoudelijke keuzes gemaakt over de samenhang van de verschillende onderwerpen en 
uitgangspunten.  
 
*) HHM is de naam van het adviesbureau dat deze tool voor de indicatiestelling heeft ontwikkeld.  
 

De belangrijkste onderwerpen en uitgangspunten uit de inkoopstrategie zijn: 
1. Gezamenlijke inkoop 
De GHO-gemeenten wensen de inkoop van Huishoudelijke ondersteuning gezamenlijk te realiseren 
omdat dit belangrijke voordelen heeft, zoals schaalvoordeel. De praktische uitvoering blijft per 
gemeente evenwel verschillend. Gemeenten kunnen eigen keuzen maken binnen de uitvoering van 
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het HHM-model. De gemeente Goirle onderzoekt of een algemene was- en strijkservice kan worden 
ingezet om het gebruik van de maatwerkvoorziening te verminderen.  
 

2. Aanbestedingsprocedure 
Op basis van de omvang van de opdracht en de totale aanneemsom over een periode van vier jaren 
wordt er een Europese aanbesteding uitgezet.  
 
3. Contractvorm, aanvang en looptijd 
De gemeenten beogen met ingang van 1 juli 2022 een raamovereenkomst met de gegunde 
aanbieders aan te gaan met een initiële looptijd van 24 maanden met tweemaal een optie tot 
verlenging van telkens 1 jaar.  
 
4. Financiële beheersbaarheid – grip en sturing 
Alhoewel deze aanbesteding niet primair ten doel heeft te bezuinigen is financiële beheersbaarheid 
van de kosten van Huishoudelijke ondersteuning belangrijk. Het gebruik van Huishoudelijke 
ondersteuning is de afgelopen jaren fors gestegen. Het gevolg is dat daarmee de kosten voor de 
gemeenten ook zijn toegenomen. We willen beter grip krijgen op de kosten van Huishoudelijke 
ondersteuning. En de kosten stabiliseren en reduceren zonder dat dit onze wettelijke taak voor het 
bieden van de noodzakelijke ondersteuning geweld aandoet. In de nieuwe aanbesteding willen wij 
sturen op de beheersbaarheid van de kosten door de invoering van het p*q-model waarbij ‘p’ een 
reëel uurtarief is en ‘q’ staat voor het aantal uren dat bekostigd wordt. 
 
5. Beperken van het aantal aanbieders 
We streven naar een minder versnipperd aanbod voor Huishoudelijke ondersteuning. Binnen de 
GHO-gemeenten hebben we nu een groot aantal aanbieders. We kunnen volstaan met een beperkt 
aantal aanbieders. Door een beperkt aantal aanbieders beperken we ook de administratieve lasten 
en de inzet van contractbeheer- en management.  
 
6. HHM Normenkader 
We sluiten aan bij het HHM Normenkader 2019. Het HHM Normenkader leidt tot een duidelijk en 
eenduidig afwegingskader voor het bepalen van de in te zetten ondersteuning voor aanbieders, 
inwoners en de toegang. De Centrale Raad voor Beroep heeft in haar uitspraken in 2018 bevestigd 
dat het HHM Normenkader voldoet aan de eisen gesteld aan de onderbouwing van de normtijden 
voor inzet van Huishoudelijke ondersteuning. 
 
7. Tarieven – kostprijsonderzoek 
Tijdens de marktconsultatie met aanbieders hebben wij ingestemd met het uitvoeren van een 
kostprijsonderzoek. Inmiddels is een uitvraag voor een kostprijsonderzoek uitgevoerd bij de huidige 
aanbieders. De samenvatting van het kostprijsonderzoek wordt als onderdeel van de 
inkoopdocumenten gepubliceerd. 
 
8. Gunning 
De opdracht wordt gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), het 
gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding. Op basis van het kostprijsonderzoek stellen 
de gemeenten het uurtarief vast. Daarnaast wordt er gegund op kwaliteitscriteria. 
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 Vervolg  
Op basis van de inkoopstrategie zijn inkoopdocumenten opgesteld 
De inkoopstrategie vormt als het ware de inhoudsopgave voor de inkoopdocumenten. Het college 
heeft de inkoopstrategie op 1 februari vastgesteld. Wij informeren uw raad nu gelijktijdig met de 
raden van de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek. De inkoopdocumenten worden bij de 
aanbesteding gepubliceerd. In de inkoopdocumenten staat de uitvraag op basis waarvan een 
toekomstige aanbieder kan inschrijven.  
De planning (onder voorbehoud van wijzigingen) voor de aanbestedingsprocedure is in onderstaande 
tabel weergegeven: 
 

Procedurestap Datum Toelichting 

Publiceren aanbestedingsdocumenten 16-03-2022 Via TenderNed 

Sluitingstermijn voor stellen van vragen 28-03-2022 10:00uur 
Via de vragenmodule van 

TenderNed  

Publiceren eerste Nota van Inlichtingen 04-04-2022 Streefdatum 

Tweede Nota van Inlichtingen 07-04-2022 10:00uur Streefdatum 

Publiceren tweede Nota van Inlichtingen 14-04-2022 Streefdatum 

Sluitingstermijn indiening van de inschrijving 25-04-2022 10:00uur 
Via de digitale kluis van 

TenderNed 

Gunningsbeslissing 19-05-2022 Streefdatum 

Bezwaartermijn 20 dagen  

Definitieve gunning 09-06-2022 Streefdatum 

Start van de overeenkomst 01-07-2022  

 
We betrekken de participatieraad en de belangenorganisaties bij de nadere uitwerking van de 
beleidsregels en de uitvoering 
Aan de participatieraad is gevraagd een advies of reactie uit te brengen over de inkoopstrategie. De 
participatieraad heeft ervoor gekozen om nu nog geen advies uit te brengen, maar de 
inkoopstrategie voor kennisgeving aan te nemen. Bij het opstellen van de beleidsregels en keuzen 
voor de uitvoering wil de participatieraad graag betrokken worden. Ook betrekken we daar de lokale 
belangenorganisaties bij. 
 
 Communicatie 
Er wordt een communicatieplan opgesteld voor de inwoners, om hen te informeren over de nieuwe 
werkwijze met de Huishoudelijke ondersteuning. Na de verkiezingen zullen we de nieuwe raad van 
dezelfde informatie voorzien.  
 
 Bijlagen 
1. Inkoopstrategie Huishoudelijke Ondersteuning versie 19-1-2022 
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