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Uw brief inzake aanbesteding Huishoudelijke verzorging

Geachte mevrouw Hubers,
Naar aanleiding van bovengenoemde brief over de gang van zaken rondom de Europese
aanbesteding van huishoudelijke verzorging in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) kunnen wij u het volgende meedelen.
De gemeente Emmen werkt in VDG verband samen met de andere Drentse gemeenten
aan de voorbereidingen op de Wmo. Door op deze schaal samen te werken wordt van
elkaars kennis en kunde geprofiteerd. Door gezamenlijk op te trekken in de aanbesteding
van de huishoudelijke verzorging verwachten wij de nodige schaalvoordelen te kunnen
behalen.
Om tijdig de aanbestedingsprocedure voor 1 januari 2007 te kunnen afronden moest de
aanbestedingsprocedure in de maand juli 2006 worden opgestart. In VDG verband
hebben inhoudelijke specialisten van diverse gemeenten zich gebogen over onder andere
de kwaliteitseisen waaraan toekomstige aannemers dienen te voldoen. Deze eisen zijn
vervolgens opgenomen in het bestek (programma van eisen).Ten aanzien van het bestek
en het Europees aanbesteden van de huishoudelijke verzorging zijn wij van mening dat
een en ander past binnen de uitgangspunten van de Kadernota Wmo. Deze Kadernota is
met u besproken. Wel is er een informerende bijeenkomst geweest voor een afvaardiging
van alle Drentse Wmo-Raden ten aanzien van de inhoud van het bestek.
Als het gaat om de aanbesteding van de huishoudelijke verzorging dan gaat het hier om
een uitvoeringsaangelegenheid. Gesprekken met uw Raad gaan over beleidsvoorbereidende aangelegenheden (beleidsvoornemens) zoals bijvoorbeeld de Kadernota
Wmo. Dit conform hetgeen hierover is neergelegd in artikel 11 van de Wmo. Het bestek
is geen beleidsvoornemen maar een uitvoeringsaangelegenheid.
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Wij begrijpen de wens van de Wmo-Raad om betrokken te worden bij het opstellen van
het bestek maar willen u er graag op wijzen dat het hier om een uitvoeringszaak gaat.
Graag praten wij verder met u over zaken die nog op de agenda staan zoals het vierjarig
Wmo-beleidsplan die vóór 1 januari 2008 vastgesteld dient te zijn.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

