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Vragen Raadscommissie Samenleving 6 december 2016

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de vergadering van de Raadscommissie Samenleving van 6 december
gesteld.

2016

zijn een aantal vragen

De vragen hebben betrekking op inzage in de contraeten die het college heeft gesloten met de
hoofdaanbieders, het goed monitoren van de ontwikkeling van de contractvorming tussen
hoofdaanbieders en onderaannemers en het niet eonsulteren van de Jongerenadviesraad over de
wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning.
Verder heeft de voorzitter van de Raadscommissie Samenleving mij verzocht passend te reageren op
briefvan De Hooimijt d.d. 7 december 2016.
In deze brief ga ik in op de vragen van de Raadscommissie Samenleving en het verzoek van de voorzitter
van de Raadscommissie Samenleving.
Inzage in de contraeten met de hoofdaanbieders
De fractie van de DOP vraagt om inzage in de contraeten die het college heeft gesloten met de
hoofdaanbieders.
In de vergadering van de Raadscommissie Samenleving heb ik aangegeven dat moet worden bekeken of
de raad de contraeten met de hoofdaanbieders kan inzien omdat er gevoelige informatie in kan staan.
Het contract of de overeenkomst, die de gemeente met de hoofdaanbieders heeft gesloten, is openbaar.
De overeenkomst is ook voorafgaand aan de aanbesteding gepubliceerd. De raad mag deze inzien.
De lege overeenkomst is bij deze brief gevoegd.
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Monitoren ontwikkeling contractvorming tussen hoofdaanbieders en onderaannemers
De fracties van de PvdA en de VVD vragen om de ontwikkeling van de contractvorming tussen
hoofdaanbieders en onderaannemers goed te monitoren, omdat zij daar signalen over ontvangen.
Het aangaan van onderlinge contraeten over onderaanneming is een proces tussen hoofdaanbieder en
onderaannemers. In het bestek zijn hiervoor geen regels of vereisten opgenomen. Het is aan de
hoofdaanbieder om het contract voor de onderaannemer op te stellen met daarin bepalingen over
bijvoorbeeld het tarief en de duur van de overeenkomst. Uit eigen beweging of op verzoek informeren de
hoofdaanbieders het college over de stand van zaken over de onderaannemers. Niet alle contraeten
tussen hoofdaanbieders en de onderaannemers zijn al formeel gesloten, omdat sommige
onderaannemers nog in gesprek zijn met de hoofdaanbieder. Deze partijen hebben wel toegezegd de
ondersteuning met ingang van 1 januari 2017 te continueren.
In de implementatiegesprekken met de hoofdaanbieders staat het onderwerp onderaannemers hoog op
de agenda. De ontwikkeling van de contractvorming tussen hoofdaanbieders en onderaannemers en de
omgang met onderaannemers door de hoofdaanbieder wordt goed gemonitord. Zoals aangegeven kan het
college contractueel gezien, hierover niet iets opleggen aan de hoofdaanbieder. In het enkele geval er een
signaal wordt ontvangen, treedt het college op als middelaar in die zin dat partijen met elkaar in gesprek
blijven.
Voor een actuele stand van zaken verwijs ik u naar de bijlage stand van zaken onderaannemers.
Geen advies Jongerenadviesraad over Verordening maatschappelijke ondersteuning
Op de vraag van de fractie CDAwaarom er geen advies is gevraagd aan de jongerenadviesraad heb ik
aangegeven dat ik dit zal nagaan.
Formeel is het college bij Verordening gehouden aan de Wmoraad advies te vragen over de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het Wmo-beleid, de uitvoering van de wet en de daarmee
samenhangende regelingen. Naar mijn idee is het goed om álle adviesraden te eonsulteren en mee te
nemen in de besluitvorming binnen het sociaal domein. Dat de Jongerenadviesraad in het proces van
wijziging van de Verordening Wmo niet om advies is gevraagd is een omissie.
Ik neem dit ter harte en ik zal ervoor zorgdragen dat de Jongerenadviesraad voortaan wordt
geconsulteerd bij nieuw beleid of voorgenomen wijzigingen.
De Hooimijt
In de brief van 7 december 2016 van De Hooimijt uitten zij zorgen over de overeenkomsten die worden
aangeboden door de hoofdaanbieders. De Hooimijt geeft aan dat de overeenkomsten van de vier
hoofdaanbieders verschillend van aard en eenzijdig zijn. Tevens geeft De Hooimijt in de brief aan dat er
met plafonds wordt gewerkt en een korting op de huidige tarieven wordt doorgevoerd.
Het college volgt de ontwikkelingen omtrent de implementatie schoonmaakondersteuning en begeleiding
nauwlettend. Wij hebben wekelijks overleg met de hoofdaanbieders over de voortgang van de
implementatie.
Het sluiten van contraeten met onderaannemers is een proces tussen de hoofdaanbieder en (potentiële)
onderaannemers. De hoofdaanbieders zijn verantwoordelijk voor het sluiten van deze contracten.
Hiervoor heeft de gemeente geen regels opgesteld in de offerte of de overeenkomst. Het gevolgvan dit
proces is dat er verschillende overeenkomsten aangeboden kunnen worden en dat er wijzigingen
plaatsvinden ten opzichte van de huidige situatie. Dit hoeft niet te betekenen dat de continuïteit van zorg
te kort wordt gedaan.
Het college hecht waarde aan de continuïteit van zorg en zal op dit punt de hoofaanbieders ook
monitoren. Dit is vastgelegd in de offerte en de overeenkomst. Daarnaast hebben wij de signalen vanuit
de Hooimijt ook gedeeld met de hoofdaanbieders.
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Zoals al aangegeven, is het contract met de hoofdaanbieders openbaar. De contraeten die de
hoofdaannemers met de onderaannemers sluiten, zijn niet openbaar. Dit is een contract tussen de
hoofdaannemer en onderaannemer en niet voor de gemeente inzichtelijk. Dit is conform de
aanbestedingsstukken.
Ik vertrouwerop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,
de wethouder Zorg, Welzijn en Bedrijfsvoering,

J.Bos

