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Onderwerp: Aanbestedingsprocedure huishoudelijke verzorging 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Zoals u weet is de gemeente Ridderkerk samen met Barendrecht en Albrandswaard een 
aanbestedingsprocedure gestart voor de huishoudelijke verzorging. Conform het bestek zou de 
voorlopige gunning woensdag 14 oktober om 12.00 uur 2009 bekend gemaakt worden. 
 
Door een interne fout is de inschrijving van een van de inschrijvers niet aan de selectiecommissie 
voorgelegd, ondanks het feit dat deze instelling tijdig had ingeschreven. 
 
Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt nader onderzocht. Uiteraard zullen wij u van de uitkomsten 
hiervan en eventuele maatregelen op de hoogte stellen. Aangezien de belangen van onze cliënten 
en Internos nu centraal staan, richten wij ons eerst op de voortgang van de procedure.  
 
Nu de selectiecommissie de inschrijving van deze inschrijver alsnog gaat beoordelen, hebben wij 
de voorlopige gunning met een week uitgesteld. Dit uitstel is juridisch houdbaar aangezien Internos 
tijdig heeft ingediend en in het bestek is opgenomen dat aan de planning geen rechten kunnen 
worden ontleend. Uiteraard zullen ook de betrokken vertegenwoordigers van de platforms hiervoor 
worden uitgenodigd.  
 
De voorlopige gunning zal uiterlijk 21 oktober om 12.00 uur bekend worden gemaakt. De 
contractbesprekingen beginnen dus een week later, maar dit heeft geen gevolgen voor de verdere 
planning.  
 
De cliënten die gebruik maken van huishoudelijke verzorging zullen volgende week donderdag 
schriftelijk geïnformeerd worden over de aanbieders die uit de voorlopige gunning zijn gekomen. 
 
Wij denken u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Hoogachtend, 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 


