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Inkoopstrategie-Huishoudelijke-Hulp-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Fransien Terwisscha van Scheltinga (adviseur uitvoeringsbeleid), 050 367 5694, 

fransien.terwisscha.van.scheltinga@groningen.nl 

Hessel Luxen (bestuursadviseur), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Deze brief betreft de voortgang van de aanbesteding van de Huishoudelijke Hulp. In de 

collegebrieven d.d. 31 maart 2021 en 1 september 2021 is de raad geïnformeerd over de 

toekomstige opzet van de Huishoudelijke Hulp. De laatste bespreking hieromtrent heeft 

plaatsgevonden in november 2021.  Toen is ook de motie Abonnementstarief aangenomen. Het 

college schrijft nu nog steeds bezig te zijn met het voeren van een lobby voor de afschaffing van

het abonnementstarief, in samenwerking met de VNG. Hierin is al het een en ander bereikt. Het 

uiteindelijke doel zal zijn de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen als het gaat om de 

eigen bijdrage binnen de Wmo. Indien hierin de komende tijd geen vorderingen plaatsvinden, zal het 

college zich beraden over mogelijk beleid om dit doel te bereiken.

De inkoop van de toekomstige opzet valt uiteen in drie onderdelen:

A: Huishoudelijke Hulp;

B: Herstelgerichte hulp;

C: Informeel pgb met bemiddeling.

A gaat via aanbesteding,  voor B heeft zich maar één partij gemeld, en voor C wordt gekeken naar de 

mogelijkheden  van inbesteding (GKB).

De SP-fractie vindt het goed als de nieuwe gekozen raad mee wordt genomen in de keuzes van de 

inkoopstrategie voor de Huishoudelijke Hulp 2022. Tijdens een eerdere bespreking in de raad waren 

er een aantal wensen en bedenkingen van raadsfracties (zie hieronder, bij voorgeschiedenis). De SP 

wenst deze opnieuw bij de inkoopstrategie te bespreken en/of waar nodig aan te scherpen.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inkoopstrategie-Huishoudelijke-Hulp-2022
mailto:hessel.luxen@groningen.nl
mailto:fransien.terwisscha.van.scheltinga@groningen.nl


Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase 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.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 

bedraagt maximaal 3 à 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 

aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Bespreking op verzoek

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Huishoudelijke-hulp 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Welzijn-gezondheid-en-zorg/Huishoudelijke-hulp
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