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behandeld door Cathy  Venselaar 

toestelnummer 59565 

Aanwezig: 

Aanbieders Huishoudelijke Hulp: 

T-zorg   Marie-Louise Freling 

 Privazorg  Bart van der Knaap 

Axxicom  Wouter Poels 

QuaRijn  Anno Nijholt 

 

Wmo Adviesraad Rhea Reintjes en Wil Schramowski 

 

Loket Wijk  Marja Pol, coördinator Wmo 

 

Gemeente  Hanneke Knijf, inkoper 

   Cathy Venselaar, beleidsadviseur Wmo 

Afwezig:  

De Rode Loper Henk van Ravenhorst 

 

1. Opening en mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

2. Kennismakingsrondje i.v.m. nieuwe deelnemers: 

Privazorg: Bart van der Knaap, vervanger van Christoph Marthaler. 

Wmo Adviesraad: Wil Schramowski en Rhea Reintjes. 

 

3. Concept-verslag van eerste dialoogtafel dd. 8 juni 2016 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Alle afspraken zijn uitgevoerd.  

 

4. Stand van zaken nieuwe aanbestedingswet en gevolgen voor dit proces  (o.a. nieuw Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 

Toelichting H. Knijf: Aanbestedingswet 2012 is gewijzigd per 1 juli, er is geen nieuwe wet.  

Belangrijke wijziging: 2b-diensten zijn vervallen en vervangen door bijlage 14 (van de Europese 

Aanbestedingswetgeving) waarin alle productgroepen staan opgenomen waarvoor een zgn. 

‘verlicht regime’  geldt. In dit geval is er een verplichting tot Europees aanbesteden gezien de 

omvang van het aan te besteden product (> dan € 750.000).  

Onderhands aanbesteden en publicatie van gunning achteraf is niet meer mogelijk. Dit betekent 

ook dat er wordt bekeken hoe bestuurlijk aanbesteden past binnen de publicatieplicht van een 

opdracht. Het is wel een feit, dat deze aanbesteding is gestart voordat deze gewijzigde wet inging 

en dat de aanbieders, die in Wijk werkzaam zijn, aan de overlegtafel deelnemen.  

Afspraak: na afronding contractbespreking volgt officiële publicatie op Tenderned met een zgn. 

Aanbestedingsdocument. Daarna tweemaal per jaar opnieuw publiceren om instroom van 

nieuwe aanbieders mogelijk te maken (actie Hanneke Knijf). 
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De Uniforme Eigen Verklaring is met de komst van de gewijzigde wet flink aangepast en heet 

thans: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).  Hoewel bij de COB reeds door 

aanbieders de uniforme eigen verklaring is ingediend, zal bij deze deelovereenkomst gevraagd 

worden het UEA in te vullen. Op dit moment geven sommige gemeenten een toelichting op wat er 

ingevuld moet worden. De gemeente beraadt zich of dit tegen de tijd van publicatie ook nog nodig 

zal zijn. 

Afspraak: in te vullen door de aanbieders aan het eind van dit traject. Dan komt indien op dat 

moment nog nodiger een korte toelichting bij vanuit gemeente (actie Hanneke Knijf). 

 

5. COB-overeenkomst als basis: vorige vergadering is de afspraak gemaakt dat we de regionale 

COB-overeenkomst als basis voor deze deelovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning 

gebruiken.  Aandachtspunten konden door aanbieders voor 5 augustus ter bespreking doorgegeven 

worden aan de gemeente. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

Aandachtspunt; gewijzigde Eigen verklaring (zie artikel 5.1. COB). 

Afspraak: eventuele nabranders voor 8 september doorgeven aan de gemeente (actie 

Aanbieders). 

 

6. Eerste bespreking concept deelovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning gemeente Wijk 

bij Duurstede  
Basis voor het eerste concept: voorbeelden gemeenten in de regio, oude contract van Wijk bij 

Duurstede, ervaringen en ideeën van gemeente en loket Wijk. Gezien de systematiek van 

bestuurlijk, dialooggericht aanbesteden is sprake van een dynamisch contract: wijzigingen en 

aanvullingen zijn ook altijd later nog mogelijk en andere aanbieders kunnen ook in een latere fase 

aanhaken als ze aan de vereisten voldoen.  

De concept deelovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning is artikelsgewijs door de aanwezigen 

doorgenomen. De daaruit volgende wijzigingen en afspraken zijn in de concept-deelovereenkomst 

weergegeven (zie website gemeente waarop de laatste versie gepubliceerd wordt).  

Gemeente meldt op voorhand: 

- concept is door de afdeling Juridische zaken van de gemeente gecheckt en -op wat kleine zaken 

na- akkoord bevonden. Na afronding overeenkomst dient een laatste juridische check uitgevoerd te 

worden.  

- aantal zaken moet nog uitgezocht of besproken worden. Komt volgende keer terug.  

 

7. Rondvraag en sluiting 
Wil Schramowski is volgende keer verhinderd. Verder geen punten.  

 

Lopende afspraken: 

Ingebracht in  

Vergadering van  

Actiepunt Wie Wanneer 

gereed 

17-8-2016 Aanbestedingsdocument opstellen en 

publiceren op Tenderned na afronding 

concept-deelovereenkomst HO 

Hanneke Knijf November ‘16 

17-8-2016 Nagaan of korte toelichting op UEA 

nodig is: wat moeten aanbieders 

wel/niet invullen. 

Hanneke Knijf November ‘16 

17-8-2016 Nog reacties op COB-overeenkomst als 

basis 

Aanbieders 

HO 

8 september  

17-8-2016 Vervolg regeling huishoudelijke hulp 

toelage (rijksbeleid): ontwikkelingen 

volgen 

Cathy 

Venselaar 

November ‘16 
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17-8-2016 Ervaringen andere gemeenten inbrengen 

t.a.v. inhoud en tarief HO3 

Aanbieders Volgende 

vergadering:  

5 oktober 

17-8-2016 Voorbeeld door T-zorg aan te leveren: 

verklaring ‘onbesproken gedrag’  bij 

aanvang dienstverband hulp 

T-zorg Volgende 

vergadering:  

5 oktober 

    

 

Volgende vergaderingen: 9.30 - 11.30,  5 oktober / 2 november. 
Communicatie en verspreiding stukken via de website van de gemeente: 

www.wijkbijduurstede.nl/pdc/informatievoorzorgaanbieders.html  

https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Informatie-voor-zorgaanbieders.html

