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Geacht college,
Betreft advies aanbesteding trapliften en individuele begeleiding.
Geachte heer, mevrouw,
Reeds in 2 bijeenkomsten zijn beide aanbestedingen besproken en zijn er aanbevelingen gedaan die hebben geleid tot de huidige documenten.
Wat betreft de trapliften merken we het volgende op.
Wij hebben begrepen dat en gebruikers en de gemeente tevreden zijn over de huidige leverancier.
Dit zou ook ruimschoots mee moeten wegen in de uiteindelijke beoordeling.
Het aantal gerenommeerde aanbieders van trapliften is beperkt en wij hechten er waarde aan dat het onderhoud en de nieuwe leveringen in één hand blijven.
De laagste prijs is voor ons niet het meest zwaarwegende argument. Veiligheid en betrouwbaarheid en service binnen de afgesproken termijn moet zwaarder wegen.
Verder kunnen wij ons vinden in het programma van eisen waarin de gegeven input door de deelnemers
van de werkgroep is verwerkt waaronder het behouden van de trapleuning.
Wat betreft de inkoopprocedure Maatwerk Begeleiding het volgende:
Er wordt gekozen voor een Open House constructie hetgeen onze goedkeuring heeft.
Een nadeel kan zijn dat er vele aanbieders meedoen, waardoor de inzet versnipperd is, zoals ook nu bij de
huidige aanbieders.
Wij zijn blij dat er op basis van een indicatie het aantal uren wordt vastgesteld, maar dat daar in overleg kan
worden afgeweken en er dus afgeschaald en opgeschaald kan worden en dat dan ook de werkelijke bestede uren gedeclareerd kunnen worden.
Vervoer van en naar de dagbesteding bij o.a. zorgboeren laat nu zien dat er verschillen zijn.
Wij pleiten voor een uniform tarief van en naar de dagbesteding voor iedereen gelijk.
Ook moet er binnen de gemeente geen discussie zijn over het advies van de casemanager. Haar of zijn indicatie/advies dient leidend te zijn.
Zij zijn tenslotte de professionals. Heb ook oog voor de tariefverschillen in de regio.
In de werkgroep is ook gesproken hoe het zit met de aansprakelijkheid van zorgboeren jegens haar cliënten. Wij adviseren op te nemen dat iedere aanbieder een adequate aansprakelijkheids- en een ongevallen
verzekering moet kunnen overleggen.
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Wat betreft respijtzorg aan huis wat kennelijk in een behoefte voorziet. Goed om de pilot te continueren en
mee te nemen in de inkoopstrategie.
Wel maken wij ons zorgen over het steeds kleiner wordende aantal opvang mogelijkheden wat betreft het
tijdelijk logeren.
Hierop komen wij mogelijk in een apart ongevraagd advies bij u terug.
Verder kunnen we instemmen met de inkoopstrategie begeleiding.
Met vriendelijke groet,
Margreet Hoeijenbos, voorzitter
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