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De fractie van de Roosendaatse Lijst heeft vernomen dat "De Algemene Thuiszorg"

uit

Roosendaal,

afgekort "DAT", per 1 juti 2017 niet meer wordt ingezet voor huishoudetijke hulp in het kader van

de WMO. Wij hebben tevens vernomen dat hierdoor 120 medewerkers uit Roosendaal hun baan
dreigen te verliezen en dat ook ruim 500 cliënten van de ene op de andere dag personeel van een
ander bedrijf (Axxicom uit Schiedam) over de vtoer krijgen. Vaak is er tussen de medewerkers en

de cliënten inmiddets wel een vertrouwensretatie opgebouwd die ptots gaat verdwijnen. Votgens
info vanuit DAT zou de reden van dit besluit gelegen zijn in het feit dat het Schiedamse bedrijf bij
de gunning op onderdelen net iets beter scoorde dan DAT

uit

Roosendaal.

De fractie van de Roosendaatse Lijst heeft over deze materie een aantat vragen:
1. Ktopt

het dat per 1 juti 2017 DAT niet meer wordt ingezet voor huishoudetijke hutp in het

kader van de WMO en dat deze zaken worden overgenomen door een bedrijf uit Schiedam?
2. Door deze overgang komen ongeveer 120 medewerkers

uit Roosendaal op straat te staan. Wat

vindt u hiervan, mede ook in het kader van het EAP en de doelstetlingen die daarin vermetd
staan om meer Roosendaters aan een baan te helpen?
3. Ruim 500 cliënten

krijgen nu een andere medewerker over de vtoer. De vertrouwensrelatie

die opgebouwd is met de medewerkers van DAT verdwijnt hierdoor van de ene op de
andere dag. Wat vindt u hiervan?
4. ls continuiteit van zorg voor de cliënten gegarandeerd a.g.v. deze overgang?
5. Kunt u aangeven op basis waaryan de gunning niet naar DAT is gegaan, maar naar het

bedrijf

uit Schiedam?

6.ls de aanbesteding at definitief gegund of zijn er nog bezwaarmogetijkheden voor DAT en zo
ja, welke?

Namens de fracties van de Roosendaalse Lijst,

Cees Janssen en Eric de Regt,

Wij beantwoorden de vragen ats votgt

1.

Het ktopt dat DAT de aanbesteding huishoudetijke hutp niet heeft gewonnen. Het resultaat
van de (verptichte) Europese aanbesteding is dat er drie gebieden gegund zijn aan TWB,
één gebied aan GroenhuysenWmo en twee gebieden aan Axxicom. Er hebben 29 partijen
deelgenomen aan deze aanbesteding. Uiteindetijk hebben 9 partijen ingeschreven op de 6

gebieden. Men kon per gebied inschrijven. De beoordeling van de inschrijvingen was enkel
op kwatiteit gebaseerd. A[te beoordelingen hebben schriftetijk plaats gevonden.
Aansluitend heeft er een er een interviewronde ptaatsgevonden waarin partijen hun
contactpersonen moesten afvaardigen. Deze contactpersonen zijn beoordeeld op hun visie
rondom samenwerking in het voortiggend vetd. De contactpersonen zijn getoetst en
beoordeetd op kritieke onderdeten van de opdracht en welke maatregeten de betreffende

contactpersonen nemen om de opdracht succesvol te kunnen uitvoeren.
DAT

heeft voor 2 gebieden (Totberg en Kroeven) ingeschreven en deze gebieden niet

gegund gekregen. Deze gebieden zijn gegund aan Axxicom.

2.

De conclusie

dat 120 medewerkers op straat komen is voorbarig. Wij gaan er van uit dat er

geen huishoudetijke hutpen op straat komen te staan. De Europese aanbesteding heeft als
uitgangspunt dat de code Verantwoord Marktgedrag wordt uitgevoerd. Dit betekent onder
andere dat de nieuwe HulpindeHuishoudingptus-zorgaanbieder

(HbHptus-zorgaanbieder) in

de gebieden uiterste inspanning pleegt om de huidige medewerkers over te nemen. Dit

laatste hebben we expticiet opgenomen in de aanbestedingsteidraad. Hieronder de tekst:
'ln de voorbereídingsfose dienen de huidige en nieuwe zorgaanbieders een goede samenwerking
met de gemeente en de overgong von werkwijze soepel en zorgvuldíg vorm te geven in het belang
van de cliënten, een en ander conform de inhoud en de intenties van de Code Verantwoordelijk
lvlorktgedragThuisondersteuning. De (nieuwe) zorgaonbíeder spant zich daarom maxìmaal in om,
woar mogelijk en woor passend, bij de nìeuwe werkwijze, de bestaonde hulp van een individuele

cliënt ook bíj de nieuwe werkwijze te laten optreden als de nieuwe hulp van die indíviduele cliént
(het prìncipe hulp volgt clìënt).
De(nieuwe) zorgaanbíeder spont zich tevens maxìmaal in om, waar mogelijk en waor passend bij
de nieuwe werkwijze, de werkgelegenheid von de medewerkers van de bestaande zorgaanbieders
te behouden, op welke wíjze van ook".

3.

De gemeente zal nauwlettend votgen of de gegunde partijen bovenstaande ook correct

uitvoeren. Het uitgangspunt is dat medewerker de ctiënt votgt. Dit in het belang van de
cliënt en de medewerker.

4.

Ja de continuiteit voor de cliënten is gegarandeerd.

5.

De gunning

heeft ptaats gevonden op basis een aantal criteria die vooral eisen stelt aan de

kwaliteit. Atte aanbieders zijn beoordeetd op hun ingediende ptan en de beantwoording van
de in de aanbesteding gestetde vragen. We hebben, zoats de regels dat ook voorschrijft,

niet gekeken naar eerdere ervaringen met de deelnemende organisaties. Juist kwatitatieve
criteria zijn bepalend geweest bij deze gunning. Op de prestatieonderbouwing scoorde
Axxicom hoger dan DAT en op het interview scoorde DAT hoger, voor beide gebieden. De
beide scores opgeteld had Axxicom een beter resuttaat.

6.

Op 3 februari

jt. heeft het voornemen tot gunning

ptaats gevonden. Atte inschrijvers hebben

een uitgebreide motivatie hiervan ontvangen via het digitaat ptatform dat gebruikt is bij de

aanbestedingsprocedure. lnschrijvers hebben 20 dagen de

tijd om hiertegen in bezwaar

te tekenen. Binnen deze periode bieden wij inschrijvers de gelegenheid een kort geding
aanhangig te maken tegen het voornemen

tot gunning. Zoals dit in de

aanbestedingsprocedure is vastgetegd.

Hoogachtend,
Het coltege van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Corné van Poppel

Wethouder Jeugd, Zorg, Volksgezondheid, Wetzijn, Zorg, Decentralisatie (coördinerend)

aan

