
From: Jos van der Lelie 

Sent: Thursday, June 21, 2012 2:40:14 PM 

To: info@vanderlelie.net 

Cc:  

Subject:  Problematiek WMO Hulp bij het huishouden 

 

Aan de geachte dames en heren van de gemeenteraad.  
 
  
 
Graag willen wij uw aandacht vestigen op de volgende problematiek. 
 
  
 
In augustus 2011 hebben wij ons ingeschreven op de aanbesteding WMO ( Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) Hulp bij het huishouden in Leiden en regio 
gemeenten waaronder uw gemeente en hebben een gunning verkregen en een 
samenwerkingsovereenkomst met de gezamenlijke gemeenten gesloten. 
 
  
 
Na ons optimistische gevoel bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de 
gezamenlijke gemeenten Leiden en Regio is dit omgeslagen naar een gevoel van 
teleurstelling en frustraties. 
 
Wij zijn in januari 2012 gestart met voorzichtige biedingen op de veiling van STIPTER 
en bij geen succes overgegaan naar bodemprijzen. 
 
Ondanks dat wij de afgelopen 6 maanden honderden bodembiedingen op de veiling 
hebben gedaan zijn de gunningen met onze kortingen van 20.9 tot 21%  (maximaal 
toegestane kortingen )naar “oude” aanbieders gegaan met de mededeling “beste 
bieding” met een uurtarief dat 8 tot 13% hoger was dan onze laagste (beste bieding). 
Doordat wij geen gunningen krijgen kunnen wij ook geen KTO (Klant Tevredenheid 
Onderzoek) punten opbouwen. 
 
Daar is geen kruid tegen gewassen. 
 
  
 
Bij ons kennismakingsgesprek bij BORL en bij de Rekenkamer Katwijk hebben wij onze 
bevindingen geventileerd, helaas heeft dit geen enkel resultaat gehad. 
 
  
 
Wij zijn van mening dat uw gemeente de veilingvoorwaarden zo heeft gemaakt dat 
nieuwe aanbieders, wat men ook doet, onmogelijk in aanmerking kunnen komen voor 



een gunning, zelfs niet tegen het laagst  toegestane percentage. 
 
Op zijn zachtst gezegd vinden wij dit ondemocratisch en zeer onrechtvaardig en is een 
eerlijke mededinging onmogelijk. 
 
  
 
Wij hebben met uw gemeente een samenwerkingsovereenkomst  gesloten waarbij wij 
gezamenlijk verplichtingen op ons hebben genomen; uw gemeente is in deze 
samenwerking de nalatige partij waardoor wij ernstige financiële  schade ondervinden. 
 
  
 
Op 23 maart 2012 hebben wij naar het College van Burgemeester & Wethouders onze 
bevindingen gezonden. 
 
Op 13 april j.l. ontvingen wij een reactie van de gemeente Katwijk en op 26 april een 
nagenoeg gelijkluidende brief van de gezamenlijke gemeenten waarin men stelde: 
 
“U was op voorhand op de hoogte, althans kan dat zijn, van deze bepalingen, 
wij  geven u de     
 
  overweging om, als u opdrachten gegund wilt krijgen, actief te blijven bieden.” 
 
  
 
In de praktijk van de afgelopen 6 maanden blijkt hier helemaal niets van.  Overigens 
zijn wij niet de enige zorgaanbieder die geen gunningen kan verwerven, de overige 6 
nieuwe aanbieders kampen met dezelfde problemen die wij hebben. 
 
  
 
Omdat wij geen welwillend oor bij de gemeenten konden vinden hebben wij moeten 
besluiten op 17 april 2012 een klacht in te dienen over de handelswijze van uw 
gemeente bij de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) en bij PIANOo ( 
Expertisecentrum Aanbesteden) van het Ministerie. 
 
Wat men verder met onze klachten gaat doen is geheim dus over het vervolgonderzoek 
kunnen wij geen mededelingen doen. 
 
Wel heeft de NMa ons het advies gegeven de gemeenteraadsleden te informeren en 
eventueel de Vast Kamercommissie van de Tweede Kamer. 
 
PIANOo gaf ons het advies STIPTER te verzoeken de parameters aan te passen. 
 
Naar aanleiding van onze klachten en brieven kregen wij via BORL op 1 mei j.l. bericht 



dat – Ten tijde van het versturen van deze brief de gemeenten besloten hadden om het 
toch vanuit een andere invalshoek te bekijken. Vervolgens is op 16 mei te Leiden een 
vergadering belegd met de gezamenlijke gemeenten en de nieuwe aanbieders.  
 
Tijdens deze vergadering hebben wij o.a. het volgende aangegeven: 
 
  
 
1.            Mede namens onze ongeveer 40 medewerksters in uw regio die in goed 
vertrouwen een samenwerkingsovereenkomst met ons hebben gesloten, verzoeken wij 
u vriendelijk tot een oplossing van de geschetste problemen te komen. 
 
2.            Verder heb ik het vermoeden dat de gemeenten zich niet realiseren dat door 
uitsluiting van de nieuwe aanbieders men een besparing van belastinggelden tot zeker 
1 tot 2.5 miljoen euro mislopen, nog niet te spreken over de besparing van de 
gemeentekas dat wij ook vele medewerkers inzetten via de Sociale Diensten van de 
gemeenten. Daarnaast garanderen wij een hoogstaande zorgkwaliteit, ondanks onze 
zeer scherpe aanbiedingen. 
 
3.            Tevens wil ik opmerken dat door de handelswijze van de gemeenten namelijk 
uitsluiting van nieuwe aanbieders en oude aanbieders het werk te gunnen, 
machtsblokken zonder concurrentie worden gecreëerd waardoor deze 
“monster”-organisaties straks de dienst uitmaken. Zie de huidige situatie bij de 
landelijke AWBZ thuiszorg. 
 
  
 
Helaas heeft ons pleidooi geen direct resultaat opgeleverd. 
 
De reactie van BORL was  “Voor u is er niets concreets uit het gesprek naar voren 
gekomen, omdat er door de gemeenten geen directe actie ondernomen is.” 
 
Op 7 juni j.l. is er een regionaal overleg geweest en daar is het volgende besloten: 
 
Men gaat nadenken over het aanpassen van de parameters in januari 2013 en 
tussentijds moeten wij doorgaan met de laagste biedingen. 
 
In de praktijk moeten wij een jaar lang onze organisatie in stand houden zonder enig 
zicht op een gunning of aanpassing (dat is het afgelopen half jaar al bewezen) en dan 
afwachten wat men eventueel in januari 2013 gaat beslissen. 
 
  
 
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u zich als gemeenteraadslid wilt inzetten 
om deze ongelijke strijd te stoppen zodat wij ook eerlijke kansen krijgen op een gunning 
vóór januari 2013;  



 
dit is mede van belang voor de bewoners van uw gemeente. 
 
  
 
Wij wachten met veel vertrouwen uw reactie af. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Versatility Huishoud 
 
  
 
Jos van der Lelie 
 
Algemeen Manager 
 
  
 
p/a 
 
Herwensedijk 50 
 
6914 KG  HERWEN 
 
  
 
Tel. 0316 – 341051 
 
Fax. 0316 – 342191 
 
Mobiel: 0653312719 
 
www.versatilityhuishoud.nl 
 
  
 
  
 
 
  _____   
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