
  
 
Almelo, 7 juli 2016 
 
Onderwerp:  
Schriftelijke vragen over nieuwe regels voor de inkoop van WMO- en jeugdwetvoorzieningen en de 
arbeidscontracten van medewerkers binnen de zorgorganisaties. 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo 
 
Geacht college, 
 
De fractie van de PvdA wil graag inzicht krijgen in de arbeidscontracten van medewerkers in de 
huishoudelijke zorg. Er zijn werknemers die aangeven dat zij ten gevolge van tijdelijke contracten 
en (misbruik) van de ketenregeling problemen ondervinden in de bestaanszekerheid  
 
Als gevolg van nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen wordt de aanbestedingswet 2012 
gewijzigd. De wijzigingen eisen dat de gemeente de inkoop van bepaalde voorzieningen openbaar 
moet aanbesteden en dat de gemeenteraad vooraf een inkoopplan voor huishoudelijke hulp of andere 
WMO hulp of jeugdwetvoorzieningen vast moet stellen dat moet voldoen aan een aantal wettelijke 
eisen. Via de algemene maatregel van bestuur (AMvB) op grond van de Wmo 2015 worden eisen 
gesteld waar het inkoopplan inhoudelijk aan moet voldoen. Een van die eisen gaat erover dat het 
college en de zorgaanbieder bij het overeenkomen van het tarief of budget rekening houden met de 
arbeidscontracten van medewerkers en dit tarief het werken met contracten voor onbepaalde tijd 
niet mag uitsluiten. In het besluit staat ook dat de gemeenteraad bij verordening een reële prijs dient 
vast te stellen voor de huishoudelijke verzorging waarin de nieuwe salarisschaal uit de cao VVT wordt 
meegenomen.  
 
 
Vragen 

1. Is het college op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving m.b.t. de 
aanbestedingsrichtlijnen en hoe bent u zich hierop aan het voorbereiden? 
 

2. Hoe is er in de aanbesteding van de inkoop van WMO-en jeugdwetvoorzieningen in 
voorgaande jaren rekening gehouden met de arbeidscontracten van de medewerkers 
binnen de zorgorganisaties? 
 

3. Hoe stuurt het college op goed werkgeverschap bij de organisaties waarmee wordt 
samengewerkt in dit verband en hoe wordt dat gecontroleerd? 
 

4. Op welke datum wordt de nieuwe aanbesteding of een vooraankondiging van WMO taken 
gepubliceerd?  
 

5. Is het college voornemens om vooruitlopend op de aankomende Algemene Maatregel van 
Bestuur de inkoopprocedure en het HbH-tarief voor huishoudelijke hulp aan te passen en 
de aangekondigde AMvB dus als in werking zijnde te beschouwen? 

 
 
De fractie van de PvdA kijkt met belangstelling uit naar uw antwoord, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolein Wessels 
PvdA Almelo 
  
 


