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 Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076.  

U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor.  

Beste fractie, 
 

Inleiding 

Wij ontvingen uw brief van 6 augustus 2022, waarin u vragen stelt over de aanbesteding 

maatwerkvoorziening begeleiding. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 

Vraag 1 
Bent u het met ons eens dat er door het uitsluiten van een aantal aanbieders minder maatwerk 
geleverd kan worden aan onze inwoners?  
 
Wij zijn van mening dat wij voldoende aanbieders hebben gecontracteerd waardoor wij een breed 
aanbod kunnen aanbieden aan onze inwoners. Wanneer we kijken aar alle 5 percelen, dan 
contracteren we totaal 23 unieke aanbieders  De gecontracteerde aanbieders beschikken over 
voldoende kwaliteit, expertise en ervaring en kunnen, zoals gebruikelijk, maatwerk aan onze 
inwoners leveren.  
 
Vraag 2 
Bent u het met ons eens dat kleine aanbieders zullen stoppen of in de knel komen als ze als 

onderaannemer moeten werken? 

 

Wij zijn het niet eens met de stelling dat kleine aanbieders in de knel komen als ze als 

onderaannemer moeten werken. Mogelijk kiezen sommige kleine aanbieders ervoor te stoppen, 

echter zorgaanbieders zijn ondernemers en dienen hierin een eigen afweging te maken.  

 

Vraag 3 
Vindt u het niet zonde dat zoveel geld dat bedoeld is voor de zorg opgaat aan administratieve 

lasten? 
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Het contract begeleiding gaat uit van resultaatgericht werken. In het contract werken we  met vaste 

tarieven per product per maand. Zolang de resultaten worden bereikt binnen de gestelde 

termijnen, betekent dit dat de middelen worden besteed waarvoor zij bedoeld zijn.  

 

Vraag 4 

Bent u het met ons eens dat zicht op geleverde zorg minder wordt wanneer er met hoofd- en 

onderaannemers gewerkt wordt i.p.v. dat er direct gecommuniceerd wordt met de zorgaanbieder 

die ook de daadwerkelijke zorg levert? 

 

Ons zicht op de zorg wordt niet minder.  Wij werken met een proces van evaluaties, waarbij we 

regelmatig met onze cliënten en hun aanbieders in gesprek gaan in hoeverre de afgesproken 

resultaten worden bereikt.  Op deze manier behouden wij goed zicht op de geleverde kwaliteit van 

de zorg.  

 
Vraag 5 
Geldt deze criteria ook voor de huidige gemeenschappelijke aanbesteding waardoor een gedeelte 
van de procedure opnieuw uitgevoerd dient te worden? 
 
Nee, het aanbestedingsproces maatwerkvoorziening Begeleiding De6 is afgerond. De gunning is 
definitief en daarom kan de procedure niet opnieuw uitgevoerd worden. In de aanloop naar de 
aanbesteding informeerden wij overigens alle bestaande aanbieders meerdere malen over de 
wijzigingen in de aanbesteding. Zij waren dus voldoende op de hoogte van de procedure. 
 
Vraag 6 
In hoeverre gaat de gemeente deze vorm van financiering (PGB) toepassen en/of promoten onder de 
inwoners van Etten-Leur? 
Wij gaan een pgb niet promoten onder de inwoners van Etten-Leur. Alle cliënten hebben een vrije 

keuze tussen zorg in natura en een pgb. Daarnaast hoort  bij een pgb een aantal taken , zoals o.a. 

het beoordelen van de kwaliteit van zorg. Taken, die niet iedereen die begeleiding nodig heeft, kan 

uitvoeren.  

Vraag 7  
Is er naast het gebruik van PGB of een onderaannemerschap nog een andere manier waarop de nu 
afgevallen, of straks ook nieuwe, aanbieders van begeleiding alsnog ingezet kunnen worden? 
 
Nee, niet gecontracteerde aanbieders, kunnen alleen via een onderaannemerschap of door het 
gebruik van een pgb ingezet worden, vanwege de keuze voor een overheidsopdracht. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Dhr. drs. C. Smits  

Gemeentesecretaris  

Mw. dr. M.W.M. de Vries 

Burgemeester 
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