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Geachte raadsleden, 
 
Om invulling te geven aan de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen voor de huishoudelijke 
ondersteuning (onderdeel van de Wmo) zijn wij met de zorgaanbieders in gesprek over een nieuwe 
werkwijze en een andere manier van inkopen. Hiervoor voeren de Peelgemeenten gezamenlijk een 
bestuurlijk aanbestedingstraject met de negen huidige zorgaanbieders in de Peel. Eindresultaat van dit 
traject is een overeenkomst en een tarief waarvoor de zorgaanbieders vanaf 1 januari 2015 zorg kunnen 
leveren in de Peelgemeenten. Ook andere (nieuwe) zorgaanbieders kunnen de overeenkomst tekenen en 
onder dezelfde voorwaarden zorg gaan leveren in de Peelgemeenten. Zodra het aanbestedingstraject is 
afgerond zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten van dit traject. Deze week heeft zich echter een 
ontwikkeling voorgedaan waarover wij uw raad tussentijds willen informeren.  
 
Zeven van negen zorgaanbieders akkoord 
Het bestuurlijk aanbestedingstraject  bevindt zich in een afrondende fase. De contractondertekeningen 
vinden begin oktober plaats. In samenspraak met de zorgaanbieders zijn wij tot een eindbod gekomen voor 
de tarieven van huishoudelijke ondersteuning in 2015. De hoogte van de tarieven bepaalt mede de 
beschikbare hoeveelheid zorg. Tegelijkertijd is het van belang dat tarieven verantwoord zijn en passen bij de 
geldende cao’s voor medewerkers in de zorg. Hiermee is bij de tariefstelling rekening gehouden. 
Zeven van de negen huidige zorgaanbieders hebben deze week ingestemd met het eindbod. Met één 
zorgaanbieder zijn wij  in gesprek over een eventuele tijdelijke compensatieregeling, waarmee de aanbieder 
in staat wordt gesteld binnen een bepaalde termijn toe te groeien naar de nieuwe tariefstelling.  
 
Zorgboog stopt met huishoudelijke ondersteuning 
Een van de zorgaanbieders, de Zorgboog, heeft deze week besloten zich terug te trekken van de 
onderhandelingstafel. Deze zorgaanbieder geeft aan de zorg niet voor de gestelde tarieven te kunnen 
leveren. Dit hangt voor de Zorgboog samen met het relatief beperkte volume van de  huishoudelijke 
ondersteuning ten opzichte van het totale zorgaanbod van de Zorgboog. Ook de opbouw van het 
personeelsbestand, met relatief hoge salariskosten, speelt daarbij een rol.  De Zorgboog heeft aangegeven 
geen gebruik te maken van de mogelijkheid om tot een tijdelijke compensatieregeling te komen, omdat de 
aanbieder verwacht ook op termijn niet te kunnen voldoen aan de  overeengekomen tarieven.  
 
Dit betekent dat de Zorgboog vanaf 1 januari geen huishoudelijke ondersteuning meer levert. Met 93 
medewerkers levert de Zorgboog momenteel nog zorg aan circa 350 Helmondse cliënten. Dat is een 
aandeel 14% van de totale hoeveelheid huishoudelijke ondersteuning in Helmond. In de andere 
Peelgemeenten levert de Zorgboog op dit moment geen huishoudelijke ondersteuning. De Raad van Bestuur 
van de Zorgboog heeft vrijdag 12 september de betrokken medewerkers geïnformeerd en een persbericht 
aan de media verstuurd (zie bijlage). Het college van B en W betreurt het besluit van De Zorgboog, maar 
heeft ook begrip voor deze keuze.  



 

 

 
 
Zorg voor medewerkers en cliënten 
Onze zorg gaat nu uit naar het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en naar continuïteit van goede 
zorg voor onze inwoners. De Zorgboog heeft aangegeven  in gesprek te zijn met andere zorgaanbieders 
over de overname van personeel. Dit proces zullen wij als gemeente waar mogelijk ondersteunen. Wij zullen 
er ons ook samen met de Zorgboog voor inzetten dat cliënten die hun zorgmedewerker willen behouden, 
deze waar mogelijk kunnen volgen naar een nieuwe werkgever.  
 
Schoon huis 
Vanaf 2015 gaan de Peelgemeenten de huishoudelijke ondersteuning op een andere manier organiseren. 
De gemeente bepaalt straks niet meer hoeveel uren hulp bij het huishouden iemand nodig heeft. De 
gemeente bepaalt alleen nog of iemand hulp bij het huishouden krijgt. De cliënt kan zelf kiezen uit een aantal 
zorgaanbieders. De zorgaanbieder van zijn keuze bespreekt samen met de cliënt wat er nodig is om het huis 
schoon en prettig leefbaar te houden. Daarbij wordt ook gekeken wat de cliënt zelf nog kan doen of via zijn  
omgeving kan regelen.  
 
Een bezuiniging van 30% in 2015 oplopend naar 40% vanaf 2016 op de hulp bij het huishouden is zeer 
ingrijpend en zal ook voor inwoners van Helmond niet ongemerkt voorbij kunnen gaan. Wij zijn er echter van 
overtuigd dat met deze werkwijze, de mensen die dat hard nodig hebben nog steeds de juiste hulp krijgen.  
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
 
 
 
Mevrouw P.J.M.G. Blanksma- van den Heuvel  mr. drs. A.P.M. ter Voert 
de burgemeester                       de secretaris 
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