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Geacht College, 
 
In het reguliere overleg van de Raad voor Sociaal Domein Duiven van 5 september 2019 hebben wij door 
Mirjam van Asperen uitleg gekregen over de aanbesteding Huishoudelijke Hulp 2020, met name over het 
proces en de uitgangspunten. 
 
Als Raad voor Sociaal Domein Duiven hadden wij verwacht dat wij nog betrokken zouden worden bij de 
inhoudelijke kant van de aanbesteding, zoals de kwaliteitseisen, productbeschrijving en 
productvereenvoudiging. Wij zijn hier echter niet bij betrokken en in een bijeenkomst van Zorgbelang op 
7 november 2019 bleek dat meerdere adviesraden niet of maar gedeeltelijk betrokken zijn geweest bij 
de aanbesteding Huishoudelijke Hulp. Om die reden is er op 9 december 2019 door Zorgbelang een brief 
verzonden, mede namens de Raad voor Sociaal Domein Duiven, naar de Regio Centraal Gelderland over 
het inspraakproces bij de regionale aanbesteding Huishoudelijke Hulp. Een afschrift van deze brief is ook 
naar de gemeente Duiven verzonden. 
 
De centrale vragen in deze brief zijn: 
1. Wat zijn onze mogelijkheden om alsnog inspraak te hebben ten aanzien van de aanbesteding 

huishoudelijke hulp? 
2. Hoe borgt u, samen met de gemeenten uit de regio Arnhem, dat inspraak in komende 

aanbestedingstrajecten gegarandeerd wordt? 
 
Op 17 december hebben wij van Janny Kuijpers van Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland de 
bijgaande antwoordbrief mogen ontvangen. 
 
Het antwoord op de centrale vragen is als volgt 
Op vraag 1: 
Op 21 oktober is de inkoop gepubliceerd. Tot 3 februari 2020 kunnen aanbieders zich inschrijven. Daarna 
worden alle inschrijvingen beoordeeld en na een positieve beoordeling gekwalificeerd. Op onze website 
www.inkoopsdcg.nl kunt u de documenten van de inkoop 2020 bekijken. Op dit moment is het niet meer 
mogelijk om inspraak te hebben op de reeds gepubliceerde inkoopdocumenten.  
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Met de gemeenten is afgesproken dat zij zelf de eigen adviesraden informeren. Dit is ook afhankelijk van 
hoe dit lokaal in de verordeningen is vastgelegd. Input vanuit adviesraden is in verschillende 
projectgroepen ingebracht. 
 
Antwoord op uw vragen is dan ook: 
1. De inkoop is reeds gepubliceerd, er is derhalve geen wijziging meer mogelijk. 
2. Deze vraag zullen wij met de gemeenten in de regio bespreken. 
 
Wij vinden het antwoord op onze vragen erg teleurstellend en ook zeer zakelijk van aard. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven is (wederom) door de gemeente Duiven “vergeten” en is op geen 
enkele wijze betrokken bij de ontwikkeling van regionale aanbesteding Huishoudelijk Hulp, terwijl dit een 
erg belangrijk onderwerp is en iets wat op veel mensen betrekking heeft. Wij willen graag van u weten 
waarom de Raad voor Sociaal Domein Duiven niet geïnformeerd en betrokken is bij dit proces, terwijl de 
gemeente Duiven ons hierbij wel had moeten betrekken. Dit ondanks bestuurlijke en ambtelijke 
toezeggingen in het verleden. 
 
Bovendien zijn wij erg benieuwd naar de uitkomst van de bespreking van de gemeenten over dit 
onderwerp. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 
J.P.M. Seijsener 
voorzitter 
 

 
Bijlage: - Antwoordbrief Janny Kuipers – Sociaal Domein Centraal Gelderland 


