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Aan het College van Burgemeester en wethouders gemeente Epe

Epe, 5 februari 2016
Betreft: ongevraagd advies Code verantwoordelijk marktgedrag
thuisondersteuning
Geacht college,
Al in een vroeg stadium heeft de Wmo-adviesraad Epe bij het college
aandacht gevraagd voor de problemen rondom thuisondersteuning. Op 5
maart 2012 zond de adviesraad een preadvies m.b.t. de Europese
aanbesteding Hulp bij het Huishouden. Daarin werd geadviseerd bij de
inkoop te handelen in de geest van het “Kwaliteitsdocument voor
verantwoorde Hulp bij het Huishouden” dat was opgesteld door VWS, VNG
en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit de schriftelijke reactie van
het college bleek dat de gemeenten in de Stedendriehoek nog met elkaar
in gesprek waren over de vorm- en de inkoop van de huishoudelijke hulp.
De Wmo-adviesraad adviseerde toen al om vooral kwaliteit te wegen en
niet de prijs van de ondersteuning de doorslag te laten geven. Ook in de
daarop volgende periode is dit onderwerp diverse keren aan de orde
geweest. Wij hebben ervaren dat de thuisondersteuning op de aandacht
van het college kan rekenen, maar wij verschillen in onze zienswijzen.
De Wmo-adviesraad dringt er bij het college met klem op aan bij inkoop
van thuisondersteuning de ‘Code verantwoordelijk marktgedrag
thuisondersteuning’ als uitgangspunt te hanteren. Meer dan 300
gemeenten hebben inmiddels de code ondertekend. Tot nu toe ontbreken
de gemeenten in het oostelijk deel van de Veluwe, waaronder de
gemeente Epe.
De gemeente Epe hanteert voor de huishoudelijke hulp een uurtarief van
€19,74. Dit is niet conform de CAO. De “Code verantwoordelijk
marktgedrag thuisondersteuning” houdt zich wel aan de CAO-tarieven die
circa drie euro per uur hoger liggen.
De afgelopen tijd hebben wij kunnen zien en horen wat de gevolgen zijn
van een te scherpe aanbesteding. Failliete zorginstellingen en
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zorginstellingen die een dreigend deconfiture afwenden door veel
personeel te ontslaan. De Wmo-adviesraad ziet het niet als haar taak een
schuldige voor de ontstaande situatie aan te wijzen. Daarvoor is de
problematiek ook te complex.
Wel roept de Wmo-adviesraad het college op lering te trekken uit de
ontstane situatie en bij de inkoop van thuisondersteuning te handelen
overeenkomstig de Code verantwoordelijk marktgedrag
thuisondersteuning en zich aan te sluiten bij al die andere gemeenten die
zich hebben gecommitteerd overeenkomstig de Code te zullen handelen.
Vriendelijke groet,
Wmo-adviesraad Epe
Corina van der Valk, voorzitter

