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Op 15 september 2008 heeft wethouder Boetzkes uw commissie samenleving uitgebreid geïnformeerd over 
de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp huishoudelijke verzorging. Tevens 
heeft hij met de leden van de commissie afgesproken hen tweemaandelijks te zullen informeren over de 
voortgang met betrekking tot huishoudelijke verzorging. Met deze brief informeren wij u over de huidige 
stand van zaken. 
 
Wachtlijstmanagement 
Op 15 september heeft wethouder Boetzkes aan de commissie laten zien dat het aantal cliënten op de 
wachtlijst sterk terugliep; voor de zomer stonden er meer dan 200 mensen op de wachtlijst, in september 
was dit aantal niet alleen meer dan gehalveerd, maar was er voor de mensen die op de wachtlijst stonden 
ook een noodoplossing voorhanden in de vorm van de Vliegende Brigade (CSU).  
 
In de afgelopen maanden heeft deze trend zich voortgezet. Op dit moment staan er nog slechts 10 mensen 
op de wachtlijst. Dit betekent dat iedereen die zich aanmeldt voor huishoudelijke verzorging na de 
indicatiestelling binnen vijf werkdagen voorzien kan zijn van hulp.  
 
Kwartaaloverzicht zorgaanbieders 
Het wegwerken van de wachtlijst is gelukt door de inzet van de zorgorganisaties. Het college heeft eind 
augustus de Zorgboog en Actief Zorg aangeschreven met een dringend appel om het met elkaar 
overeengekomen aantal te leveren uren ook daadwerkelijk te leveren. Beide organisaties hebben hierop 
constructief gereageerd en dit laat zich ook terugzien in hun kwartaalrapportage. St. Annaklooster heeft een 
forse inspanning geleverd door substantieel meer uren te leveren dan met elkaar overeengekomen. 
Daarnaast hebben we inmiddels ook twee nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd (TSN en Proteion) en de 
vruchten daarvan beginnen we nu te plukken. Zij zijn er in geslaagd om arbeidskrachten te werven en bij hen 
kunnen we sinds een paar weken cliënten plaatsen.  
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat we de afspraken met CSU over hun inzet op dit moment afbouwen. Wij 
verwachten in de loop van november geen gebruik meer te hoeven maken van hun inzet.  
De heer Verbakel van de SP-fractie heeft ons gevraagd naar de overzichten van de zorgaanbieders van het 
derde kwartaal 2008. De procedure is als volgt: na ontvangst van de kwartaalrapportages bespreken we 
deze met de zorgaanbieders. Deze gesprekken zijn allemaal reeds ingepland voor de komende weken. Na 
de geplande overleggen met alle zorgaanbieders, kunnen de kwartaalrapportages worden vastgesteld en 
daarna zullen wij deze voor u ter inzage leggen in de visiekamer in Boscotondo. Wij verwachten dit niet te 
kunnen doen voor eind november.      
 
Stand van zaken voorbereiding nieuwe aanbesteding 
Zoals u weet heeft het college besloten de huishoudelijke verzorging opnieuw te gaan aanbesteden. We 
streven naar een gunningsdatum van 1 november 2009. Ter voorbereiding op het daadwerkelijk opstellen 
van het aanbestedingsbestek, zijn wij op dit moment een verkennend traject gestart om te onderzoeken hoe 



 

 

en waar welzijnsproducten nadrukkelijker aangesloten kunnen worden op de huishoudelijke verzorging. 
Hierbij nemen we tevens de veranderingen in de wet mee, zoals de verplichte aanpassing van de 
Alfahulpconstructie en veranderingen in de Ondersteunende begeleiding en Activerende begeleiding binnen 
de AWBZ. We willen dit traject interactief vormgeven en zullen daarbij naast zorgorganisaties, 
welzijnsorganisaties, Wmo werkgroep, enzovoort, ook raadsleden betrekken. Wij streven ernaar de 
uitkomsten van dit traject in april aan uw raad voor te leggen.  
  
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,                    de secretaris, 

l.b.  
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