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Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Portefeuillehouder(s):

Inge Jongman

Contactambtenaar:

Dieuwke van der Wal

Onderwerp (max. 10
woorden)

Inkoop Huishoudelijke Hulp

Doel van de agendering

Beeldvorming

Openbaar of geheim

Openbaar

Aanleiding (max. 100
woorden)

Het college is momenteel aan het voorsorteren op de inkoop
huishoudelijke hulp met ingangsdatum 1/1/23. Eerder al
besprak het college het KPMG rapport 'organisatie
huishoudelijke hulp' met de Raad. Op 30 maart ontvangt de
Raad een collegebrief waarin er verschillende mogelijkheden
geschetst worden. Het college hoort graag van de Raad hoe
men hier tegenaan kijkt in een meningvormende sessie. Het
betreft echter complexe materie waarbij het goed is om je te
realiseren wat de effecten van een specifieke keuze zijn.
Daarom wil het college de Raad een beeldvormende sessie
aanbieden waarin de verschillende opties nader worden
toegelicht en er vanzelfsprekend de ruimte is om hier vragen
over te stellen.

Bespreekpunten (alleen in
geval van meningsvorming,
max. 200 woorden)

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college)
gewenst t.a.v. de volgende punten:

Voorgestelde wijze van
Een digitale presentatie gevolgd door de mogelijkheid om
bespreking / invulling van de vragen te stellen
bijeenkomst (max. 50
woorden)
Benodigde tijd (naar
verwachting)

Een uur

Gewenst / voorzien vervolg

In een eventuele meningvormende sessie kunnen raadsleden
hun wensen en voorkeuren aan het college meegeven. Deze
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antwoord
input wordt meegenomen in de uitwerking van de
inkoopstrategie.

Graag agenderen voor (...)

14-04-2021

Vanwege (...)

Het is de wens om de collegebrief gelijktijdig met het
initiatiefvoorstel HH van de SP te bespreken. Dat zou dan op 21
april kunnen plaatsvinden.
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