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Betreft 
X Collegebrief

O Informerend

O Wensen en bedenkingen

O Discussienotitie

O ….

X Initiatiefvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Huishoudelijke Hulp toekomstige opzet

Huishoudelijke hulp toekomstige opzet

Bijlage 1 - toekomstige opzet ASDG aandachtspunten

Bijlage 2 - toekomstige opzet reactie op ASDG

Bijlage 3 - nota toekomst HH

Initiatiefvoorstel Onze huishoudelijke zorg

Initiatiefvoorstel Onze huishoudelijke zorg 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
D. van der Wal – 050 367 6037

Korte samenvatting:
In de collegebrief geeft het college haar mening over de gewenste toekomstige opzet voor 

huishoudelijke hulp. Rekening houdend met de toekomstige opgave heeft het college een voorkeur 

voor variant drie die uitgaat van een gebiedsgerichte contractering. Variant drie combineert de 

gebiedsgerichte contractering met populatiefinanciering. Daarbij ontvangen aanbieders een 

afgebakend budget voor hun gebied met de taak om de huishoudelijke hulp voor alle inwoners van 

hun gebied te verzorgen. 

In het initiatiefvoorstel geven de indieners aan dat zij van mening zijn dat om de gewenste beweging 

naar meer samenwerking en minder concurrentie in te zetten, minder aanbieders en betere 

voorwaarden gesteld worden die gericht zijn op maatschappelijke waarde. De indieners stellen voor 

als volgt te besluiten: ‘de variant ‘selecteer een beperkt aantal uitvoeringspartners’ naar Zutphens 

voorbeeld uit te werken en voor te bereiden voor het nieuwe contracteren per 1 januari 2022.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1-toekomstige-opzet-ASDG-aandachtspunten.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-Onze-huishoudelijke-zorg-SP-1-2-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-3-Nota-toekomst-HH.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-2-toekomstige-opzet-reactie-op-ASDG.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Huishoudelijke-hulp-toekomstige-opzet.pdf


Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens de meningsvormende sessie 

stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom 

ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. 

Bespreking in één ronde. In geval van spreektijden maximaal  5 minuten per fractie, college maximaal 

25 minuten. 

Nadere informatie
…


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Huishoudelijke Hulp toekomstige opzet
	Huishoudelijke hulp toekomstige opzet
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


