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Beste mevrouw Jacobs, 

 

U heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het persbericht in Weert de Gekste 

van Poetszorg, poetsen met een praatje. Bij deze volgt de beantwoording van uw vragen. 

 

Aanleiding 

In 2022 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden met betrekking tot de hulp bij het 

huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er is dus 

geen sprake van een contractactualisatie, maar er is een nieuwe overeenkomst hulp bij 

het huishouden gepubliceerd. In de periode tussen april 2022 tot medio juli 2022 konden 

aanbieders zich inschrijven voor deze nieuwe overeenkomst. Alle aanbieders die voldoen 

aan de gestelde eisen, worden toegelaten tot deze basisovereenkomst.  

Vragen 

1. Zijn de criteria gewijzigd ten opzichte van het jaar 2020? Zo ja in welk opzicht? 

Ja, de criteria zijn in afstemming met de aanbieders hulp bij het huishouden gewijzigd ten 

opzichte van 2020. Onder andere is een VOG-verklaring voor bestuurders geëist en is er 

een artikel opgenomen over winstmaximalisatie. 

 

2. Gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt bij de niet-medische zorg. Worden er door het 

inkoopbureau criteria gebruikt die uniform zijn met betrekking tot thuiszorg (incl. 

medisch) in zijn algemeenheid? 

Nee, de criteria die zijn vastgesteld zijn niet uniform met betrekking tot thuiszorg 

(inclusief medisch). De criteria specifiek voor de inkoop hulp bij het huishouden zijn in 

afstemming en overleg met aanbieders hulp bij het huishouden besproken en opgesteld. 

De aanbesteding is overigens niet uitgevoerd door een inkoopbureau, maar door een 

projectteam bestaande uit verschillende disciplines, waaronder een inkoopadviseur, 



beleidsadviseurs, een business controller, etc. 

 

3. Bepaald het inkoopbureau de criteria en in hoeverre staat dit kleinschalige innovatieve 

initiatieven in de weg met betrekking tot  thuishulp en dagbesteding? 

De criteria zijn door het projectteam in afstemming met aanbieders opgesteld. Zie 

antwoord bij vraag 2. De criteria staan kleinschalige innovatieve initiatieven niet in de 

weg. 

 

4. Hoe gaat u dit ontstane probleem oplossen en soortgelijke problemen in de toekomst 

voorkomen? 

Poetszorg en de gemeenten zijn en blijven voorlopig in overleg met elkaar om de hulp aan 

cliënten te waarborgen en de overdracht van cliënten en medewerkers naar een per 2023 

gecontracteerde aanbieders zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Zeven (7) van de acht (8) gecontracteerde aanbieders hebben zich de afgelopen weken 

gemeld bij Poetszorg om cliënten en medewerkers over te nemen. Poetszorg heeft 

aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de medewerkers niet wordt gedwongen om in 

dienst te treden bij een bepaalde aanbieder, maar dat de medewerkers zelf kunnen kiezen 

bij wie zij per 1 januari 2023 in dienst treden. Cliënten die bij hun vaste hulp willen 

blijven, volgen daarmee de hulp en worden per 1 januari 2023 overgedragen aan een van 

de per 2023 gecontracteerde aanbieders. Als cliënten niet met hun hulp mee willen, dan 

kunnen zij zich melden bij de gemeente, waarna met de client gezocht wordt naar een 

passende aanbieder. 

Gezien het aantal aanbieders dat zich bij Poetszorg heeft gemeld om de medewerkers en 

cliënten over te nemen, is de verwachting dat alle medewerkers en ook de cliënten van 

Poetszorg per 1 januari 2023 overgenomen zijn door een van de per 2023 gecontracteerde 

aanbieders. 

Bij aanbestedingen bestaat altijd het risico dat een aanbieder niet voldoet aan de eisen 

van de inkoopprocedure, of zich bewust niet inschrijft. Dit risico kunnen we niet 

wegnemen. 

 

5. Is een wijziging in de criteria mogelijk? 

Nee, de inkoopprocedure is op 22 juli 2022 gesloten. Naast de bijeenkomsten die 

georganiseerd zijn met de gecontracteerde aanbieders, zijn alle geïnteresseerde 

aanbieders (dus ook de gecontracteerde aanbieders) in de gelegenheid gesteld om tijdens 

de aanmeldprocedure op twee momenten vragen te stellen over de overeenkomsten, de 

procedures, criteria, etc. Geen enkele aanbieder, ook Poetszorg niet, heeft vragen gesteld 

met betrekking tot de verzekeringseisen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Hans Jansen 

Afdelingshoofd OCSW 


