Factsheet

Kerngegevens herindicaties huishoudelijke
hulp 1 en 2 (HH1 en HH2) en aanbesteding
schoonmaakondersteuning

Kerngegevens herindicaties
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ingangsdatum algemene voorziening schoonmaakondersteuning:
1 januari 2013
Periode uitvoering herindicaties: 1 april tot 1 augustus 2012
Aantal uitgevoerde herindicaties: 99% van klantenbestand
Alle klanten beschikking ontvangen: uiterlijk in de week van
21 september a.s.
Huidige verdeling huishoudelijke hulp: HH1 89%, HH2 11%
Verandering in het aantal uren per klant na herindicatie:
12% heeft meer uren gekregen
75% heeft minder uren gekregen
13% heeft een gelijk aantal uren
Aantal klanten met drie uur of minder huishoudelijke hulp na
herindicatie: 63,5%
Aantal klanten met meer dan drie uur huishoudelijke hulp na
herindicatie: 36,5%
Gemiddeld aantal uren per klant voor herindicatie: 4,01 uren
Gemiddeld aantal uren per klant na herindicatie: 3,07 uren
Landelijk gemiddeld aantal uren per klant: 2,9 uren
Afname totaal aantal uren HH1 na herindicatie: 23,5%

Kerngegevens bezwaarschriften herindicaties
•
•
•
•

Totaal aantal bezwaarschriften per 10 september 2012 : 864
Verwacht aantal bezwaarschriften: 1.000
Aantal afgehandelde bezwaarschriften voor 1 oktober a.s.: 400
Uiterste datum afhandeling bezwaarschriften: 15 december 2012

Waarom herindiceren en aanbesteden?

Begroting gemeente Emmen 2012
Totaal: € 348,0 miljoen

41%
59%

Sociaal domein € 141,7 miljoen

Uitgaven en inkomsten
hulp in de huishouding 2011

23mln

•
•
•

•
•

Uitgangspunt aanbesteding: kwaliteit, niet de prijs
Startdatum aanbesteding voor de algemene en individuele
voorziening schoonmaakondersteuning: 3 augustus 2012
Einddatum inleveren offerte: 27 september 2012
Definitieve gunning: 16 november 2012
Aanbesteding opgedeeld in zes gebieden: De Monden, De Velden,
De Blokken, Emmen-Noord, Emmen-Zuid en Emmen-Oost.
Per gebied één aanbieder.
Toekomstig aantal aanbieders: minimaal twee, maximaal zes
Aanbesteding gebaseerd op de volgende rekenkundige tarieven:
HH1 € 17,70, HH2 € 21,05

3 miljoen
eigen geld
gem. Emmen

3mln

Kerngegevens aanbesteding schoonmaakondersteuning
•
•

Overig € 206,3 miljoen

13mln

Huidige
uitgaven
gemeente
Emmen

Inkomsten
gemeente
Emmen
vanuit het
Rijk

