Evaluatie 2009 en uitvoeringsplannen 2010 Wmo prestatieveld 6.

A.

Algemeen

De Kadernota Wmo Brunssum 2006 en de nota “Are you being served” geven doel en de
implementatie aan van de Wmo in de gemeente Brunssum, respectievelijk Parkstad.
Enige richtinggevende uitspraken daarin zijn:
- regionaal is gekozen voor zoveel als mogelijk regionaal beleid, waarbij de uitvoering op lokaal
niveau kan plaatsvinden, de zogenaamde “couleur local”;
- de gemeente heeft vanuit het compensatiebeginsel de opdracht om voor haar inwoners met
beperking voorzieningen te treffen ten behoeve van hun maatschappelijke participatie. Dat
individuele gebruikskarakter van de voorziening betekent niet dat de gemeente het verlenen van
die voorziening niet op collectieve wijze vorm kan geven;
Prestatieveld 6 behelst het verlenen van individuele en collectieve voorzieningen aan mensen met een
beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem te
behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan
het maatschappelijk verkeer.
De activiteiten van prestatieveld 6 zijn gefocused op het organiseren en zorgvuldige uitvoering van de
wettelijk verplichte taken “het compenseren van mensen met beperkingen”.
In de Verordening individuele voorzieningen “Wet Maatschappelijke Ondersteuning Brunssum 2009”
is deze doelgroep als volgt geformuleerd: “Persoon met beperkingen: een persoon die ten gevolge van
ziekte of gebrek, inclusief chronisch psychische en psychosociale problemen, aantoonbare
beperkingen ondervindt bij de maatschappelijke participatie”
Het Collegeprogramma 2006-2010 bevat een aantal doelstellingen welke raakvlakken hebben met
prestatieveld 6:
-

maatschappelijke participatie: Brunssum streeft er naar om zoveel mogelijk mensen, en dus ook
mensen met beperking, te laten participeren in maatschappelijke processen;
de gemeente ziet het als haar taak om sociale samenhang te bevorderen en voorzieningen aan te
bieden aan mensen met beperking. Daarbij staat maatwerk voorop;

De inwoners van de gemeente Brunssum wonen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving.
Ze nemen daarbij op optimale wijze deel aan het sociaal en maatschappelijk verkeer. Ze ervaren hun
leefomgeving op een positieve wijze en vinden het plezierig er in te functioneren. De gemeente zien
ze als een open, een adviserende en faciliterende organisatie die van en voor hen is.
De Wmo “loopt”. Er is consistentie in zowel beleidsvorming als in uitvoering.
Er is een gezonde balans tussen inzet/toekenning van individuele (betaalbaar toegankelijk) en
groepsgerichte voorzieningen, waardoor inwoners die daarvoor in aanmerking komen kunnen blijven
rekenen op hulp bij het huishouden, voorzieningen gehandicapten en individuele ondersteuning.
De overgang van AWBZ- naar de Wmo voorzieningen is gerealiseerd.
Budgettair gezien kan prestatieveld 6 zijn aangegane verplichtingen nakomen.
De gebruikers dragen inkomensafhankelijk zelf bij.
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B.

Evaluatie 2009 prestatieveld 6

Voor 2009 waren de volgende acties gepland:
-

Beleid formuleren en kaders/uitvoeringsregeling opstellen waarmee de overgang van AWBZ- naar
de Wmo-voorzieningen wordt gerealiseerd;
kaders / regeling opstellen voor een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage;
aanpassen verordening en bijbehorend Besluit conform gemeentelijke keuzes algemene en
individuele voorzieningen;
voorbereiden nieuwe Europese aanbesteding HbH waarvan de opstart rond de zomer 2009 was te
verwachten;
verbeteren communicatie met corporaties in zake aangepaste woningen;
anticiperen op de verwachte verandering in de status van Alfa-medewerkers.

Wat is gerealiseerd in 2009:
1. Aanpassing besluit individuele voorzieningen wet maatschappelijke ondersteuning 2008.
Het college is akkoord gegaan met de nieuwe door het Ministerie van VWS voorgeschreven bedragen
en de toegepaste jaarlijkse indexering conform de Wmo-Verordening (art. 9.2) zoals opgenomen in
het bijgestelde concept Besluit Wmo 2008 van Brunssum;
- de PGB-bedragen vanaf € 2.500 worden per half jaar uitbetaald i.p.v. per kwartaal;
- het bijgestelde Besluit is ingegaan op 1 januari 2009;
2. Invoering ondersteunende begeleiding (algemeen) op pychosociale grondslag.
In de Verordening Wmo Brunssum 2008 was niet voorzien in de gevolgen van het afkappen van een
aantal AWBZ-voorzieningen voor de gemeente.
3. OB-Alg t.g.v. de afslanking van de AWBZ.
Het steeds toenemen van de vraag naar onder de AWBZ vallende diensten heeft geleid tot
herbezinning op de doelstellingen van de AWBZ, de mogelijke overlap met andere voorzieningen, de
eigen verantwoordelijkheid van de steeds mondiger wordende burger en de grenzen aan beschikbare
middelen.
Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in de Kamer is hierover
intensief van gedachten gewisseld. In 2007 en 2008 zijn Visies en Beleidsvoornemens geformuleerd
en zijn (concept)Wet- en Besluitteksten opgesteld. Diverse maatregelen zijn in gang gezet, waaronder
het schrappen van de grondslag psychosociaal in de AWBZ voor de functie ondersteunende
begeleiding algemeen. Ook aangeduid met OB-alg.
Globaal gesproken geldt dat de AWBZ in de toekomst alleen nog wil voorzien in de niet te verzekeren
zorg voor zelfredzaamheid en dat de zorg die samenhangt met maatschappelijke participatie niet meer
tot het terrein van de AWBZ hoort.
Standpunt Regiegroep Wmo en Stuurgroep Wmo Parkstad.
De problematiek rondom het schrappen van een deel van de AWBZ-voorzieningen is in
parkstadverband uitgebreid aan de orde geweest. De Stuurgroep Wmo heeft ingestemd met het
concluderend advies van de Regiegroep.
Vanaf 1 januari 2009 biedt de gemeente Brunssum individuele begeleiding.
Deze begeleidingsvorm wordt aangeboden in de vorm van een individuele voorziening (waarbij de
periode van 1 januari 2009 tot 1 juli 2010 als overgangsperiode wordt beschouwd);
De uitvoering van de hulp wordt ingekocht bij verschillende aanbieders;
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Er worden verschillende uurtarieven gehanteerd afhankelijk van de soort begeleiding.
4. In de verordening is hoofdstuk 7 “Individuele Begeleiding” toegevoegd.
Uitvoering: Er hebben zich totaal 3 klanten bij het zorgloket gemeld voor een aanvraag voor
individuele begeleiding op psychosociale grondslag. Na verder onderzoek is gebleken dat de klanten
op grond van een andere grondslag toch in aanmerking kwamen voor begeleiding via de AWBZ.
5. Er hebben verder aanpassingen plaatsgevonden van de Verordening individuele voorzieningen
Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar aanleiding van signalen vanuit de uitvoering.
- Artikel 2.3 De hoogte van het persoonsgebonden budget bij OB-Alg.
In navolging van de reeds bestaande hoogte van de PGB voor HbH is ook bij OB-Alg de hoogte op
75% van de kosten voor de door de gemeente toegekende aantal uren individuele begeleiding gesteld.
- Artikel 3.3 Gebruikelijke zorg , gebruikelijke voorzieningen en technische hulpmiddelen bij HbH
(is identiek aan het overeenkomstige OB-Alg-artikel in hoofdstuk 7).
De oorspronkelijke tekst noemde alleen “gebruikelijke zorg”. Gebleken is dat dit een te smalle en
voor meerdere uitleg vatbare tekst was. In overleg met Schulinck en het CIZ is deze tekst verbeterd en
uitgebreid met “gebruikelijke voorzieningen” en “technische hulpmiddelen”. Hierdoor wordt de
gebruikelijke zorg bij HbH gelijk geformuleerd als de gebruikelijke zorg bij OB-Alg.
- Artikel 4.9.3 Verjaringstermijn beschikking verhuis- en herinrichtingskosten.
Om te zorgen dat een afgegeven beschikking ook binnen een redelijke termijn daadwerkelijk
geconsumeerd wordt is dit nieuwe artikel met een termijn van 2 jaar opgenomen.
- Artikel 4.9.4 Afhandelingtermijn Individuele Woonvoorziening.
Gebleken is dat algemeen gehanteerde afhandelingtermijn van 8 weken bij een aanvraag voor
individuele woningaanpassing in de praktijk vaak te kort is om de aanvraag correct te kunnen
afhandelen. In de concept-Verordening is daarom onder artikel 4.9.5. deze termijn in geval van
individuele woonvoorziening op 16 weken gesteld.
- Artikel 5.4.2 Algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening.
In opvolging van het beleid van de Provincie Limburg en de Regiotaxi is hierin opgenomen dat
mensen boven de inkomensgrens gebruik kunnen maken van een verlaagd vervoerstarief.
- Artikel 4.11.1 Gereedmelding, vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming.
Omdat uit de praktijk blijkt dat de eerder gestelde periode van 6 maanden tussen het verlenen van de
tegemoetkoming en de gereedmelding bij een woningaanpassing erg krap is, is deze termijn nu op 12
maanden gesteld.
- Algemeen
Op enige plaatsen is de tekst i.v.m. de verbetering van de leesbaarheid aangepast, zonder dat de
inhoud is veranderd. Zo is bijvoorbeeld bij geïndiceerde uren nu vermeld dat dit “uren per week,
afgerond naar decimalen” zijn.
6. Wetswijziging WMO per 1 januari 2010.
Onze gemeente levert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onder andere
het product Hulp bij het Huishouden (HbH). Een burger kan in aanmerking komen voor HbH-basis of
HbH-plus. Aanbieders zetten op dit moment voor HbH-basis zowel thuishulpen als alfahulpen in.
Per 1 januari 2010 mogen aanbieders geen alfahulpen meer inzetten voor de uitvoering van zorg in
natura.
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Op 14 april 2009 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging Wmo aangenomen. Centraal in deze
wetswijziging staat het borgen van de rechtspositie van de burger, met name om te voorkomen dat
kwetsbare burgers onbewust en ongewild geconfronteerd wordt met werkgeverslasten en –risico’s.
Dit heeft onder meer als gevolg dat per 1 januari 2010 alfahulpen niet meer ingezet mogen worden
voor het leveren van zorg in natura. Aanbieders worden verplicht alfahulpen in loondienst te nemen,
waardoor zij alleen nog de duurdere variant van HbH-basis kunnen leveren. Alfahulpen mogen in de
toekomst alleen nog ingezet worden, indien de klant een persoonsgebonden budget (PGB) heeft en
zelf de werkgeversrol vervult. De wetswijziging is op 23 juni 2009 bekrachtigd door de Eerste Kamer.
De contracten voor Hulp bij het Huishouden in het kader van de Wmo in Brunssum kennen drie
tarieven: € 15 per uur voor alfahulp, € 18,25 per uur HbH-basis en € 22,20 per uur HbH-plus.
Daarnaast kan een burger kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) dat gelijk is aan 75% van
het uurtarief voor HbH-basis (€ 13,69) of aan 75% van het uurtarief voor HbH-plus (€ 16,65).
In totaal worden ruim 89.000 uren alfahulp per jaar geleverd. Wanneer al deze uren in loondienst
worden uitgevoerd, betekent dit voor de gemeente een kostenstijging van € 290.000 per 1 januari
2010 (dit is 89.000 maal het verschil tussen € 18,25 en € 15). Aangezien Brunssum op dit moment al
een tekort op de begroting voor HbH kent van € 355.500, is deze ontwikkeling onwenselijk.
Voor de zorgaanbieders betekent vorenstaande bovendien dat verliezen op het HbH-basis tarief niet
meer gecompenseerd kunnen worden met winsten op het tarief voor alfahulp.
Ter voorbereiding op de wetswijziging Wmo per 1 januari 2010 is er besloten (B&W besluit 25
augustus 2009) om proactief te werken conform het voorliggende plan van aanpak van het zorgloket
en daarbij te kiezen voor het volgende: het zorgloket neemt het gehele dienstenpakket ten behoeve
van de PGB-ers voor haar rekening en het lopende SVB-contract blijft gehandhaafd.
De aanpak voorzag in een tweetal sporen. Enerzijds moesten de betreffende cliënten in beeld worden
gebracht en worden benaderd ten einde te voldoen aan het bij wet voorgeschreven “begrijpelijk
informeren”. Anderzijds moest intern besloten worden op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
“PGB-nieuwe stijl”.
PGB-nieuwe stijl: er is bij het zorgloket een vast contactpersoon aanwezig voor alle cliënten met een
PGB. De klant kan er terecht voor informatie/uitleg rond het PGB, hulp bij het invullen van
formulieren etc.
Het contract met de SVB blijft bestaan waarbij de SVB zorgt voor zaken als loonstrookjes maken,
verzekeren, doorbetaling bij ziekte van alphahulp, helpdesk enz
Het College heeft op 1 december 2009 de volgende besluiten genomen:
- burgers die gebruik maken van de voorziening Hulp bij het Huishouden actief te informeren over
de voordelen en mogelijkheden van een PGB;
- burgers die op dit moment zorg krijgen van een alfahulp – en die zorg door hun vertrouwde hulp
per 1 januari 2010 willen continueren – door heldere informatie en goede ondersteuning te
stimuleren om te kiezen voor een PGB;
- burgers die in de toekomst gebruik willen maken van een PGB en zelf geen hulp op het oog
hebben, de gegevens te verstrekken van alle potentiële hulpen die zich bij de gemeente hebben
gemeld en hiervoor toestemming hebben gegeven;
- alle PGB-houders te ondersteunen bij het vervullen van het werkgeverschap door middel van
ambtelijke ondersteuning en de ondersteunende diensten van de Sociale Verzekeringsbank;
- de te verwachten opbrengsten in te zetten voor:
de geraamde gemeentelijke uitvoeringskosten van € 30.000 en voor het overige
als gedeeltelijke dekking van de te verwachten tekorten op de voorziening HbH;
- de geraamde kosten van € 42.500 voor de ondersteuning van PGB-houders door de SVB te
betalen uit de geraamde middelen voor externe adviseurs (begrotingsposten 622000/442362 en
442382).
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Uitvoering:
Alle burgers met alphahulp zijn bezocht door de medewerkers van het zorgloket.
Tijdens de bezoeken hebben 380 mensen een keus gemaakt.
De keus is als volgt:

PGB:

ZIN (zorg in natura):

Meander
Orbis
Groene Kruis Domicura

246
2

117
8

Totaal
C

6
---254

1
---126

Uitvoeringsplannen 2010

Overgangsbeleid in het kader van de AWBZ-pakketmaatregelen per 1 januari 2010.
Inleiding:
Met het oog op de gesignaleerde problematiek ronmdom de AWBZ-pakketmaatregelen heeft het
College op 22 december 2009 een besluit genomen. Tijdens een informatieavond op 1 december 2009
hebben alle raadsleden en commisieleden kennis kunnen nemen van de maatregelen en de tijdelijke
oplossingen. Iedereen heeft de sheets m.b.t. de presentatie van die avond inmiddels via de Griffie
mogen ontvangen.
Inhoud:
De Tweede Kamer is eind 2008 akkoord gegaan met de AWBZ-pakketmaatregel. De AWBZ-functies
'ondersteunende begeleiding' en 'activerende begeleiding' worden gecombineerd tot één functie
'begeleiding'.
Mensen met lichte beperkingen, ongeacht de grondslag (dementie, lichamelijke of verstandelijke
handicap, zintuiglijke beperking, psychiatrische stoornis) komen niet langer in aanmerking voor de
(nieuwe) functie begeleiding.
Er wordt alleen nog begeleiding geboden met als doel het bevorderen van zelfredzaamheid. Voor het
bevorderen van participatie is geen begeleiding in het kader van de AWBZ meer mogelijk.
Het aantal uren begeleiding wordt gemaximeerd en in veel gevallen verminderd.
Vanaf 1 januari 2010 gaat iedere volwassene die via de AWBZ begeleiding krijgt een
(inkomensafhankelijke) eigen bijdrage betalen. Voor de andere functies van de AWBZ gold die eigen
bijdrage al.
Achterliggende gedachte van de pakketmaatregel is dat de AWBZ teruggebracht wordt tot de
oorspronkelijke doelstelling, namelijk solidariteit in de bekostiging van langdurige, onverzekerbare
zorg.
Op 1 januari 2010 wordt de AWBZ pakketmaatregel rondom ondersteunende en activerende
begeleiding van kracht. Vanaf die datum komen alleen mensen met een matige tot ernstige beperking
in aanmerking voor begeleiding. Geschat wordt dat een kwart van de mensen die nu gebruik maakt
van individuele begeleiding of dagverzorging straks de aanspraak op deze voorzieningen verliest.
In Brunssum hebben op dit moment 569 mensen enige vorm van AWBZ begeleiding.
Het grootste deel van deze mensen ontvangt in 2009 een nieuw indicatiebesluit. Op dit moment zijn
de CIZ herindicatiegegevens bekend over het eerste half jaar van 2009. Daaruit lijkt dat in Brunssum
met name ouderen op 1 januari 2010 hun begeleiding zien afnemen of stoppen. Deze ouderen zijn in 3
klantgroepen onder te verdelen:
Ouderen met beginnende ouderdomsklachten, zoals vergeetachtigheid en mobiliteitsproblemen,
zonder dat een duidelijke diagnose is gesteld.
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Ouderen met beginnend geheugenverlies en concentratiestoornissen die vaak kampen met gemis van
partner of vrienden.
Ouderen waarbij beginnende dementie is gediagnosticeerd, die doorgaans nog thuis wonen en vaak
een partner hebben en/of mantelzorg krijgen.
De vraag van deze klantgroepen naar individuele voorzieningen in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zal naar verwachting toenemen en daarmee ook de druk op
(gemeentelijke) voorzieningen.
Het college heeft op 22 december het volgende besluit genomen:
1. het jaar 2010 te beschouwen als een overgangsjaar waarin beleid rondom de AWBZpakketmaatregel verder wordt ontwikkeld;
2. met de WWZ-partners beleidskaders te ontwikkelen voor de compensatie van de AWBZpakketmaatregel en deze uiterlijk in mei 2010 voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. de € 194.737 waarmee de algemene uitkering structureel is verhoogd – ter compensatie van de
consequenties van de pakketmaatregel – structureel te bestemmen voor dit doel en dit financieel te
verwerken in de eerste Programmarapportage 2010;
4. voor de ouderen die hun begeleiding verliezen (de grootste groep die getroffen wordt) in 2010 een
voorlopige collectieve voorziening te creëren, om probleemsituaties te voorkomen;
5. een eenmalige subsidie toe te kennen aan de Stichting Ouderen Brunssum (SOB) van € 3.000
voor het maken van een probleemanalyse voor die oudere die op 1 januari 2010 zijn/haar AWBZ
begeleiding verliest;
6. een eenmalige subsidie toe te kennen van € 32.240 aan de SOB voor het aanbieden van een
collectieve Wmo- dagopvangvoorziening in 2010 als overgangsvoorziening;
7. een eenmalige subsidie toe te kennen van € 23.400 aan Cicero voor de inzet van een verzorgende
bij de collectieve Wmo-dagopvangvoorziening in 2010;
8. een eenmalige subsidie toe te kennen aan de Stichting Ouderenwelzijn Brunssum (SOB) van €
25.000,- voor de loonkosten van de personele capaciteit van het Wijksteunpunt ouderenwelzijn
Brunssum-Noord, vanwege de funtie, die het wijksteunpunt gaat vervullen in de
vangnetconstructie in het kader van de WMO c.q. de korting op de AWBZ en de dientengevolge
te verwachten toestroom van clienten;
9. de resterende € 111.097,- te reserveren voor toekomstige uitgaven in het kader van de AWBZ
pakketmaatregel.
Financiën:
Voor de compensatie van de AWBZ pakketmaatregel worden structureel middelen toegevoegd aan het
gemeentefonds. In de septembercirculaire 2009 is bekend gemaakt dat op macroniveau 127 miljoen
euro beschikbaar wordt gesteld. Voor Brunssum betekent dit een structurele verhoging van het budget
Hulp bij het Huishouden van € 71.595 omdat naar verwachting een groter beroep gedaan zal worden
op Hulp bij het Huishouden plus. Daarnaast betekent het voor 2010 (en wellicht 2011) een budget van
€ 194.737 en daarna structureel € 292.106 voor nieuw beleid rondom de AWBZ pakketmaatregel.
Aanbesteding i.v.m. opzegging contracten thuiszorg-instellingen.
In de laatste week van december 2009 heeft onze gemeente van drie zorgaanbieders (te weten Orbis,
Meander en Ambulante Thuiszorg) de bevestiging ontvangen dat zij de overeenkomst Hulp bij het
huishouden in het kader van de Wmo met ingang van 1 juli 2010 willen beëindigen. Opzegging van de
overeenkomst dient minstens een half jaar voor het aflopen van het contract plaats te vinden. Reden
van opzegging was dat de hoogte van de tarieven verliesgevend zijn c.q. niet kostendekkend zijn
waardoor de zorgaanbieders onder de gemiddelde kostprijs diensten moest leveren
Nu drie van de aanbieders, waaronder Meander (de grootste in Brunssum), de raamovereenkomst per
1 juli 2010 hebben opgezegd, hebben we de plicht zo snel mogelijk een nieuwe aanbesteding te doen.
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Tegelijkertijd is de noodzaak duidelijk geworden om beleid te ontwikkelen op het terrein van de
Wmo-ondersteuning waardoor Brunssum minder afhankelijk wordt van aanbieders.
Beleidsontwikkeling was inmiddels al gepland, omdat ons Wmo-beleid niet ingericht was op de
wetswijzigingen die het rijk tot nog toe heeft doorgevoerd en in de toekomst wellicht nog van plan is.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de wetswijziging rondom de alfahulpen en de AWBZ
pakketmaatregel.
Het uiteindelijke (nieuwe) beleid dient dan aan een aantal voorwaarden te voldoen:
1. eigen verantwoordelijkheid van de burger is een uitgangspunt. Er wordt daarom gewerkt aan
het optimaal inzetten van het eigen sociale netwerk van een burger, waardoor minder HbH nodig
zal zijn;
2. er komt een verbreding van het dienstenpakket voor de burgers, niet noodzakelijk in de vorm
van individuele voorzieningen. Wat collectief georganiseerd kan worden (bijvoorbeeld
boodschappendiensten), wordt collectief georganiseerd, zodat minder HbH geïndiceerd hoeft te
worden;
3. er wordt actief invulling gegeven aan de wens van de raad om een voorkeursbeleid ten
aanzien van Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) te voeren;
4. er wordt ingezet op meer onafhankelijkheid van de gemeente ten opzichte van
(zorg)aanbieders;
5. het beleid moet in hoge mate ertoe leiden dat de budgettaire Wmo-kaders de komende jaren
beheersbaar worden en blijven;
6. het beleid moet toekomstbestendig zijn. Dat betekent naast een structurele oplossing bieden
voor de AWBZ-pakketmaatregel, ook in kunnen spelen op mogelijke nieuwe hervormingen in de
AWBZ.
Voordeel van deze optie is dat er structurele oplossingen worden ontwikkeld om de volumegroei van
uren HbH (vanwege de vergrijzing in onze gemeente) tegen te gaan. Een prijsstijging voor zorg in
natura is onvermijdelijk. Het beheersen van de kosten kan door de volumestijging tegen te gaan en
een PGB voorkeursbeleid te voeren. Naarmate het beleid succesvoller is, neemt de afhankelijkheid die
de gemeente nu nog heeft ten opzichte van de zorgaanbieders af. Het streven moet zijn om na twee
jaar tenminste 50% van het aantal geïndiceerde uren HbH in de vorm van een PGB te verstrekken. Het
dienstenpakket moet zodanig ontwikkeld worden, dat het flexibel is en dus in kan spelen op nieuwe
ontwikkelingen in de AWBZ.
Op 11 januari 2010 hebben de vijf zorgaanbieders die in Brunssum actief zijn (Meander, Orbis,
Groene Kruis Domicura, Cicero en Ambulante Thuiszorg) namens het College een bevestiging
ontvangen m.b.t. het opzeggen van de overeenkomst hulp bij het huishouden door drie van de vijf
zorgaanbieders. In deze brief werd tevens de toezegging gedaan dat de gemeente Brunssum zou
onderzoeken in hoeverre de raamovereenkomst met wederzijds goedvinden vroegtijdig zou kunnen
worden ontbonden door de aanbestedingsprocedure versneld af te ronden (vóór 1 juli 2010).
N.a.v. onderhavig voorstel zullen, op korte termijn, in afwachting van de afronding van de
aanbesteding, tijdelijke (prijs-) afspraken gemaakt moeten worden met de huidige zorgaanbieders.
D.

Financiën.

Voor het financieel totaaloverzicht op prestatieveld 6 wordt verwezen naar de bijlage.
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