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Datum  : 15-09-2020 

Onderwerp : Advies notitie H.O. nieuwe aanbesteding 

 

Aan College van Burgemeester en wethouders der gemeente Gorinchem, 

T.a.v. De heer E. Kraaijeveld. 

Geachte heer Kraaijeveld, 

Namens Stichting Gorinchem Platform voor Gehandicaptenbeleid (S.G.P.G.) en Stichting Adviesgroep 

Wmo (Wmo- raad)  brengen wij  een gezamenlijk advies uit m.b.t. een nieuwe aanbesteding van de 

“Huishoudelijke Ondersteuning” in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

In het verleden hebben beide adviesorganen zich sterk gemaakt voor de keuze P x Q. Dit is toen niet 

gehonoreerd en wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente bij deze nieuwe aanbesteding wel kiest voor 

P x Q. Wij ondersteunen dit van harte. Wij realiseren ons dat kostenbeheersing belangrijk is, maar beide 

adviesorganen vinden kwaliteit ( voor onze inwoners) belangrijker dan de kwantiteit ( financiering). 

De nieuwe aanbesteding met ingangsdatum 01-01-2023 geeft alle deelnemende partijen voldoende 

ruimte om zich voor te bereiden op de nieuwe manier van werken. Zo veel eerder als mogelijk is ook 

welkom, maar het dient geen haastwerk te worden. De gemeente wordt door ons uitgenodigd  om alle 

deelnemende inwoners die gebruik maken van H.O.,  op de zelfde manier een nieuwe indicatie te geven. 

Op deze wijze kan de Wmo -consulent met nieuwe inzichten iedereen bezoeken. Er moet aandacht zijn 

voor het afgeven van een langdurige indicatie indien de persoonlijke situatie dit toelaat (stabiele 

situatie). Her-indiceren geeft een ander – onrustig/onzeker - gevoel en leidt ertoe om maar het zelfde te 

vragen en te geven. Nieuwe inzichten worden op deze wijze niet of minder snel in praktijk gebracht. 

Naast Zorg In Natura (ZIN) adviseren wij de gemeente een actief beleid te voeren ten aanzien van 

Persoons Gebonden Budget (PGB). Deze inzet geeft de gebruiker eigen regie en de gemeente levert op 

deze wijze maatwerk en geeft financieel voordeel voor de gemeente Gorinchem   
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De S.G.P.G. en de Wmo- raad willen graag betrokken worden in het vervolg traject: invulling van het 

bestek van de aanbesteding en het verdere uitvoeringstraject  in de komende periode. 

 

Namens de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid, 

Mevr. E. den Heijer 

Adviesgroep Wmo , 

 E. Boer 
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