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---NIET OPENBAAR--- 
 
Uitgangspuntennota voor de dienst hulp bij het huishouden in de periode van 1 
oktober 2013 tot 31 december 2014. 
 
1. Inleiding 
Na een Europese aanbestedingsprocedure zijn per 1 oktober 2009 met 6 aanbieders 
overeenkomsten aangegaan voor de hulp bij het huishouden. Deze overeenkomsten lopen 
tot 1 oktober 2013, maar bieden geen optie meer tot verlenging. De aanbesteding in 2009 
is uitgevoerd samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland. 
 
Dit document betreft de uitgangspuntennota voor de hulp in het huishouden voor de 
gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en 
Zandvoort in de periode van 1 oktober 2013 tot 31 december 2014. Het doel is om 
inzichtelijk te maken op welke wijze de huidige vorm van de hulp bij het huishouden in 
deze periode effectief en efficiënt voortgezet en ingekocht kan worden en de 
raamovereenkomsten tussen gemeenten en zorgaanbieders per 1 oktober 2013 
gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is rekening gehouden met hetgeen is opgenomen in 
het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte 2. 
 
Het Regeerakkoord 
In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte 2 is aangegeven dat de hulp bij het 
huishouden ingrijpend zal wijzigen door deze om te vormen naar een 
maatwerkvoorziening voor mensen die het echt nodig hebben én het niet uit eigen 
middelen kunnen betalen. Daarbij is een bezuiniging aangekondigd van 75% op het 
landelijk beschikbaar budget. In de loop van 2013 zal duidelijk worden op welke wijze de 
in het regeerakkoord opgenomen maatregel zal worden uitgewerkt en ingevoerd. Het jaar 
2014 zal als overgangsjaar gelden. In 2014 bestaat de huidige grondslag alleen nog voor 
de bestaande gevallen. Dit kan er toe leiden dat de hulp bij het huishouden voor een groot 
aantal cliënten waarvan de indicatie voor hulp bij het huishouden tussen 1 januari 2014 en 
31 december 2014 eindigt, op basis van de nieuwe regels niet kan worden voortgezet. 
 
Terzijde wordt opgemerkt dat de gemeenten door de decentralisatie van de AWBZ naar 
de Wmo per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de extramurale begeleiding 
(individueel en dag), het kortdurend verblijf en de persoonlijke verzorging. Als gevolg 
van de ontwikkelingen binnen de Wmo is het te verwachten dat de Hulp bij het 
huishouden gaat veranderen. De komende contractperiode kan gebruikt worden om – 
mede in overleg met de aanbieders - te onderzoeken wat een geschikte nieuwe vorm kan 
zijn en welke (beleids-)maatregelen getroffen moeten worden om daartoe te komen. 
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2. Beschrijving huidige situatie 
In 2009 is er door de gemeenten in Zuid-Kennemerland een gezamenlijke aanbesteding 
uitgeschreven voor hulp bij het huishouden. De deelnemende gemeenten waren 
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en 
Zandvoort. Er zijn 6 raamovereenkomsten afgesloten per 1 oktober 2009. Deze 
overeenkomsten lopen tot 1 oktober 2013. Er is geen mogelijkheid meer tot verlenging. 
 
De gemeenten zijn tevreden over de huidige aanbieders. De kwaliteit is goed en afspraken 
worden nagekomen. Tevens is de communicatie met de huidige aanbieders naar 
tevredenheid. Er zijn weinig klachten van cliënten over de aanbieders. Cliënten hebben de 
vrijheid om te kiezen uit een Persoonsgebonden budget of hulp in natura. Daarnaast kan 
bij hulp in natura gekozen worden uit 3 aanbieders. Deze keuzevrijheid wordt door de 
gemeenten en de cliënten als positief ervaren. 
 
De hulp bij het huishouden is onderverdeeld in de volgende 3 categorieën: 
Hulp bij het huishouden, categorie 1 bestaat uit de volgende activiteiten: 
 Lichte en zware schoonmaakwerkzaamheden 
 Verzorging kleding en linnengoed 
 Boodschappen doen voor dagelijks leven 
 Maaltijdverzorging  
 Signalering 

 
Hulp bij het huishouden, categorie 2 bestaat uit de volgende activiteiten: 
 Idem als categorie 1, aangevuld met 
 Dagelijkse organisatie van het huishouden 
 Gebruikelijke zelfverzorging voor inwonende kinderen 
 Helpen met maaltijdbereiding 
 Instructie, advies en voorlichting gericht op het huishouden 
 Opvang en/of verzorging van kinderen/volwassen huisgenoten 

 
Hulp bij het huishouden, categorie 3 bestaat uit de volgende activiteiten: 
 Lichte en zware schoonmaakwerkzaamheden 
 Verzorging kleding en linnengoed 
 Boodschappen doen voor dagelijks leven 
 Maaltijdverzorging  
 Dagelijkse organisatie van het huishouden 
 Gebruikelijke zelfverzorging voor inwonende kinderen 
 Helpen met maaltijdbereiding 
 Instructie, advies en voorlichting gericht op het huishouden 

 
Tabel: Aanbieders en tarieven: 

Huidige 
aanbieders 

HDH1 
uurtarief 
2013 

HDH2 
uurtarief 
2013 

HDH3 
uurtarief 
2013 

TSN x x €25,85 
SHDH € 22,83  €25,34  €27,52 
Axxiom € 22,42  €23,67  X 
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Viva zorggroep € 21,18  €23,67  
 
€25,85 

T- zorg € 21,18  €23,67  €25,48 
St.Amstelring € 23,25  €23,67  X 

 
 
 
Tabel: Afname van uren in het jaar 2011: 

Gemeente HH1 
uren 

HH2 
uren 

HH3 
 uren 

Totale 
uren in 
2011 

Kosten in 
2011 

Bloemendaal 29.992 21.594 3.589 55.175 €1.216.659 
Haarlem 276.554  184.52

4 
3.718 464.796 €10.772.112 

Haarlemmer- 
liede en 
Spaarnwoude 

10.530 4.581 728 15.839 € 362.211 
 

Heemstede 48.377 25.407 5.367 79.151 €1.703.928 
Zandvoort 37.841 21.997 4.349 64.186 €1.425.148 
Totaal 403.294 

 
258.10

3 
 

17.751 
 

679.147 
 

€ 14.054.910 

 
3. Hulp bij het huishouden periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 
Om te komen tot een goede invulling van de hulp bij het huishouden in de periode 1 
oktober 2013 tot en met 31 december 2014 zijn de volgende overwegingen van belang: 
 
1. De Hulp bij het huishouden in de huidige vorm bestaat tot en met 31 december 2014. 
2. In 2014 blijft de situatie voor cliënten met een beschikking ongewijzigd. 
3. Per 1 januari 2014 wordt de Hulp bij het huishouden naar verwachting een 
maatwerkvoorziening voor mensen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen 
middelen kunnen betalen. 
4. De raamovereenkomsten, zonder afnameverplichting, zullen dienovereenkomstig van 
korte duur (15 maanden) zijn. 
5. Aan het omzetten van cliënten naar andere zorgaanbieders zijn kosten verbonden, 
zowel voor de gemeenten als voor de zorgaanbieders. 
6. Als bij een aanbesteding overeenkomsten worden gesloten met nieuwe aanbieders, 
moeten de nieuwe aanbieders personeel overnemen van de huidige aanbieders. 
7. De verwachting is dat de transitiekosten als gevolg van de punten 5 en 6, gelet op de 
korte duur van de overeenkomst, hoger zijn dan een eventuele kostenbesparing. 
8. De gemeenten zijn tevreden over de huidige dienstverlening van de aanbieders.  

Gelet op het voorgaande is het uitgangspunt om in de periode 1 oktober 2013 tot en met 
31 december 2014 de huidige keuzevrijheid voort te zetten en de categorieën hulp bij het 
huishouden 1, 2 en 3 ongewijzigd te laten. 
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4. De aanbesteding 
Voor diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening wordt de 
procedure voor 2B-diensten (verlicht regime) toegepast, tenzij de aanbestedende dienst 
anders besluit. Een verlicht regime betekent dat de aanbestedende dienst niet voorafgaand 
aan de aanbesteding hoeft te publiceren, maar kan volstaan met publicatie achteraf op 
Tenderned.  

Terzijde wordt nog opgemerkt dat een initiatief wetsvoorstel met betrekking tot het 
vervallen van de aanbestedingsplicht voor hulp bij het huishouden op 1 oktober 2012 is 
gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de wet – waar het voorstel onderdeel van 
uitmaakt – in werking getreden. Er bestaat nog onduidelijkheid over de vraag of het 
voorstel in strijd is met het Europees recht waardoor de wet mogelijk contra legem is. De 
vraag van mogelijke tegenstrijdigheid is voorgelegd aan de Europese Commissie. Dit 
betekent dat het risico bestaat dat indien de Europese Commissie vóór ondertekening van 
de raamovereenkomsten een uitspraak doet, dat Hulp bij het huishouden 
aanbestedingsplichtig is. 
 
Er zijn meerdere vormen van aanbesteding mogelijk. Hierna worden per 
aanbestedingsprocedure de voor- en nadelen beschreven. 
 
 Enkelvoudig onderhands 

Bij deze verwerving voor nieuwe raamovereenkomsten voor de huishoudelijke hulp 1, 2 
en 3 zou dit betekenen dat met de huidige partijen nieuwe overeenkomsten gesloten 
kunnen worden. In overleg met de individuele aanbieder kunnen aanpassingen 
plaatsvinden ten opzichte van de huidige raamovereenkomsten. Hierbij kan gedacht 
worden aan voorwaarden en prijzen. 
 
Voordelen: 
- Hiermee wordt zoveel mogelijk aan de overwegingen tegemoet gekomen. 
- Gemeenten weten welke kwaliteit er verwacht kan worden. 
- Continuïteit van dienstverlening voor de huidige cliënten wordt geborgd. 
 
Nadelen 
- De tarieven kunnen niet worden vergeleken met de tarieven van eventuele nieuwe 
aanbieders. 
- Middels een vergelijking op papier kan de kwaliteit van (nieuwe) aanbieders niet 
worden vergeleken. 
- Er zou vanuit de markt bezwaar gemaakt kunnen worden waarom gekozen is voor deze 
aanbestedingsmethode. 

 
 Meervoudig onderhands 

Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigen de gemeenten aanbieders uit om een 
offerte in te dienen op basis van een door gemeenten vervaardigd beschrijvend document 
of bestek met daarin alle relevante informatie om mee te dingen naar een opdracht. 
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Voordelen: 
- Gemeenten kunnen zelf bepalen wie uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
aanbesteding. 
 
Nadelen: 
- Het gaat om meerdere raamovereenkomsten. De aanbestedingswet schrijft voor dat 
minimaal drie en maximaal vijf partijen uitgenodigd moeten worden per overeenkomst. 
Dit zou kunnen betekenen dat er minimaal 15 partijen uitgenodigd moeten worden voor 
perceel 1 (5 aanbieders) en 9 partijen voor perceel 2 (3 aanbieders).  
- Er moet een (schriftelijke) motivering zijn hoe de keuze voor de uit te nodigen partijen 
tot stand is gekomen (nieuwe aanbestedingswet). 
- Bij het beoordelen van de offertes op basis van hetgeen gesteld in de aanbestedings-
documenten, zou het kunnen dat huidige aanbieders afvallen. Dit kan leiden tot 
ongewenste afwijkingen van de eerder genoemde overwegingen. 
 
 Nationaal openbare aanbestedingsprocedure 

Hierbij wordt op Tenderned gepubliceerd dat de gemeenten een aanbesteding hebben 
uitgeschreven en hierop kan ieder bedrijf inschrijven. In de gepubliceerde 
aanbestedingsdocumenten staat omschreven aan welke eisen bedrijven moeten voldoen 
om mee te kunnen dingen naar de opdracht en hoe de gunning plaatsvindt. 
 
Voordelen: 
- Ieder bedrijf dat voldoet aan gestelde eisen kan meedingen naar het verwerven van een 
raamovereenkomst. 
- Er kan goed vergeleken worden welk bedrijf (bedrijven) de economisch meest 
voordelige inschrijving doet (doen). 
- Er hoeft geen keuze te worden gemaakt (motivering) hoe de keuze voor uitgenodigde 
aanbieders tot stand gekomen is. 
 
Nadelen: 
- Geen grip op aanbieders. 
- Kan leiden tot ongewenste afwijkingen van bovenstaande overwegingen. 
 
 Europese aanbesteding 

Vergelijkbaar met openbare aanbesteding. In geval van een 2A dienst verplicht. De 
opdrachtverwerving wordt ook opengesteld voor de aanbieders uit andere Europese 
landen.  

 
Het bovenstaande in overweging nemende, wordt geadviseerd om in deze specifieke 
situatie te kiezen voor de enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure met 
meerdere partijen. 

 
5. De nieuwe aanbestedingswet 
De aanbestedingswet treedt in werking op 1 april 2013. Volgens de nieuwe wet mogen 
opdrachten niet zonder goede reden worden geclusterd. De belangrijkste wijzigingen zijn 
de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan 
inschrijvingen en aan contractvoorwaarden, de bepalingen over niet-samenvoegen en 
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verplicht splitsen van opdrachten en de bepalingen die betrekking hebben op het beperken 
van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding. De motivering om i.c. te komen 
tot samenvoeging is hieronder uitgewerkt. 
  
Motivering samenvoegen gemeenten  
 Het huidige kabinet streeft naar samenwerking (samenvoerging) van gemeenten. 

Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog en de gemeentelijke kosten naar beneden. De hulp 
bij het huishouden leent zich uitstekend voor een samenwerking van deze 5 
gemeente. 

 In 2007 is de hulp bij het huishouden van de Awbz naar de Wmo gegaan. Daarmee 
kwam de Wmo onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeenten in 
Zuid-Kennemerland besloten dit werkveld gezamenlijk op te pakken. De kennis en 
werkzaamheden zijn verdeeld over de gemeenten. Er is in dat jaar een gezamenlijke 
Europese aanbesteding uitgeschreven.  

 In 2009 is er opnieuw een Europese aanbesteding uitgeschreven (2B dienst) met 
dezelfde deelnemende gemeenten.  

 Geografisch vormen de gezamenlijke gemeenten een aaneengesloten gebied. Dit 
heeft als voordeel dat de aanbieders in het werkgebied de planning beter aan kunnen 
laten sluiten. 

 De uitgenodigde aanbieders worden in staat gesteld per perceel in te schrijven, maar 
mogen uiteraard ook op alle percelen inschrijven.  

 
Motivering samenvoegen categorieën HbH1, HbH2 en Hbh3: percelen  
 Uit het verleden blijkt dat verschillende aanbieders vaak meerdere categorieën hulp 

bij het huishouden aanbieden 
 Er zijn ook aanbieders die zich op één of twee categorieën richten; 
 De uitgenodigde aanbieders worden in staat gesteld per perceel in te schrijven, maar 

mogen uiteraard ook op alle percelen inschrijven.  
 

De gemeenten houden in overeenstemming met de eerdere aanbesteding de volgende 
perceelindeling aan: Perceel 1 Hulp bij het huishouden categorie 1 en 2 en Perceel 2 Hulp 
bij het huishouden categorie 3. 

 
6. Vaststellen basistarieven 
Op grond van Wet basistarieven hulp bij het huishouden (initiatiefwetsvoorstel Leijten) 
moeten gemeenten basistarieven voor verschillenden vormen van hulp bij het 
huishoudenlaten vaststellen door de gemeenteraad. Het basistarief moet worden opgevat 
als een minimumtarief waardoor mogelijk blijft voor aanbieders om naast de kwaliteit te 
concurreren op prijs, maar er mag niet onder deze tarieven worden aangeboden. 
 
De VNG stelt de volgende manieren voor om het basistarief vast te stellen:  

1. Kostprijs  
Opbouw kostprijzen opnemen in het bestek, waarbij de aanbieder inzicht moet bieden in 
de opbouw van de kosterprijzen per door de gemeente gevraagd product. Het nadeel is dat 
het hier om vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie gaat. Ook is er een groot 
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verschil in de manier waarop de kostprijs tot stand kan komen waardoor grote verschillen 
kunnen ontstaan. 

2. Loonkosten 
Er kan een berekening gemaakt worden op basis van de loonkosten via CAO’s 
Loonkosten via CAO’s. Hierbij kan het basistarief bepaald worden op grond van de CAO 
schoonmaak of de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT). Het 
probleem hierbij is dat loonkosten wel een belangrijke component van de kostprijs zijn, 
maar niet de enige kosten. In de berekening zal ook huisvesting en overhead 
meegenomen moeten worden. Ook hier is sprake van de mogelijkheid tot grote 
verschillen tot grote verschillen in berekening van basistarieven.  

3. Marktconsultatie 
Een andere manier op de kostprijs te berekenen is het uitvoeren van een marktconsultatie. 
In overleg met de aanbieders wordt een redelijk basistarief bepaald.  

4. Laagste tarief lopende contract 
Basistarief baseren op het laagste tarief van het lopende contracten plus indexering. De 
tarieven moeten wel onderbouwd worden. 

 5. Benchmark 
Gemeenten kunnen bij de regiogemeenten nagaan welke tarieven deze voor de 
verschillende soorten HH hanteren en kunnen aan de hand daarvan hun eigen tarief 
bepalen.  
 
Benchmark 
Op verzoek van de gemeenten heeft Bureau RIJK een benchmark uitgevoerd.  
Nog niet alle regiogemeenten hebben een basistarief vast laten stellen door de 
gemeenteraad. Mede hierdoor is ervoor gekozen om ook uit andere gedeelten van het land 
vastgestelde basistarieven in de benchmark op te nemen. Aan de hand van deze 
basistarieven is een gemiddelde genomen dat voor de gemeenten kan dienen als 
basistarief. Deze berekening is terug te vinden in de bijlage. 
 
In de benchmark is geconstateerd dat in de gemeenten Emmen, Smalingerland en Gulpen-
Wittem relatief lage basistarieven zijn vastgesteld. In de benchmark worden deze 
gemeenten wel benoemd, maar worden niet meegenomen in het gemiddelde. (zie 
bijgevoegde bijlage voor een uitwerking van de het advies in de benchmark). 
 
Bij de aanbesteding in 2009 hebben de gemeenten al gewerkt met minimumtarieven. 
Deze tarieven zijn destijds berekend op basis van een combinatie van de loonkosten (op 
basis van de CAO) en de overige indirecte kosten. Ook deze berekening is als bijlage 
bijgevoegd. 
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Tabel: resultaat benchmark en de berekening op basis van (loon-)kosten  
 
Hulp bij het huishouden 1. Benchmark  2. (Loon-) kosten, 

(berekening 2009 + 
indexering t/m 1-10-
2012) 

Omvang 
levering in 
totaal  

Categorie 1: 
Huishoudelijke werkzaamheden 

€ 19,68   € 21,18 60% 

Categorie 2: 
Huishoudelijke werkzaamheden 
+ regie 

---------- € 23,67 35% 

Categorie 3: 
Begeleiding bij huishoudelijke 
werkzaamheden 

---------- € 25,85 5% 

 
Categorie 1: Categorie 1 uit de benchmark (kolom 1) is inhoudelijk vergelijkbaar met 
categorie 1 van de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Het tarief uit de benchmark kan 
gehanteerd worden.  
 
Categorieën 2 en 3:  In de benchmark zijn onvoldoende gemeenten gevonden die een 
splitsing maken tussen de categorieën 2 en 3. Voor deze categorieën kan worden 
uitgegaan van de tarieven in kolom 2 (kostprijs, variant 1 VNG). 
 
Gelet hierop worden de volgende basistarieven voorgesteld: 
Categorie Basistarieven  
Categorie 1 € 19,68 
Categorie 2 € 23,67 
Categorie 3 € 25,85 
 
7. Raamovereenkomsten:  
De gemeenten hebben de voorkeur voor het komen tot nieuwe raamovereenkomsten met 
de huidige zes aanbieders. Het streven is om met minimaal drie zorgaanbieders per 
perceel een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten, mits er met de zorgaanbieders die nu 
de meeste zorg verlenen naar tevredenheid wordt uitgekomen.  
 
De overeenkomsten 
De nieuwe raamovereenkomsten zullen waar mogelijk aangepast worden op de volgende 
punten: 
 De overeenkomsten zullen van korte duur (15 maanden) zijn: 1 oktober 2013 tot en 

met 31 december 2014. 
 Het bijstellen/vervallen van bepaalde boeteclausules en sancties. 
 Het aanpassen/verminderen van de overlegstructuur. 
 Het uurtarief. 

 
De nieuwe raamovereenkomsten die afgesloten worden, zijn zonder afnameverplichting. 
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Aan de raamovereenkomsten kan geen exclusiviteit worden verleend, wel zullen de 
gemeenten aangeven dat het primair de bedoeling is om de opdrachten die verleend gaan 
worden, zo veel mogelijk ondergebracht zullen worden bij de gecontracteerde partijen 
 
Uitgangspunt is dat in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geen 
indexatie plaats zal vinden.  
 
De mogelijkheid bestaat dat er te weinig aanbieders overblijven voor een nieuwe 
raamovereenkomst. Ook In dat geval dienen de mogelijkheden onderzocht te worden om 
de gehele hulp in het huishouden opnieuw in de markt te zetten. 
 
Voorgesteld wordt om, na vaststelling van het basistarief, ambtelijk met de huidige 
aanbieders in gesprek te gaan om te onderzoeken of nieuwe raamovereenkomsten voor 
de Hulp bij het huishouden kunnen worden afgesloten voor de periode van 1 oktober 
2013 tot en met 31 december 2014. 
 


