
Woordelijk verslag vergadering commissie Samen leven 15 december 2020

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter: Het is 20:00 uur, een hele goede avond. Wellicht voor sommigen een verrassing, maar 

vandaag ben ik uw voorzitter, in plaats van mevrouw Ripmeester of mijnheer Van der Duijn Schouten. Met 

heel veel plezier doe ik het vandaag, ik open graag deze digitale vergadering van de commissie Samen 

Leven van de gemeente Ridderkerk. De vergadering is live in beeld en geluid te volgen via internet. Ik stel 

vast dat alle fracties vertegenwoordigd zijn en dat het college vertegenwoordigd wordt door wethouder 

Franzen, welkom. Voor een goed verloop van de vergadering verzoek ik aan alle deelnemers om de 

microfoon uit te zetten. Als u het woord hebt gekregen kunt u de microfoon aanzetten en als u 

uitgesproken bent graag ook weer de microfoon uitzetten. De camera mag u naar eigen inzicht aan of uit 

houden. Voor mij is het leuker als u hem aanhoudt, maar ik kan me voorstellen dat u redenen heeft om 

hem uit te zetten. U heeft een agenda ontvangen. Ik neem aan dat u kunt instemmen met de agenda. Zo 

niet, maakt u gebruik van het digitale hand opsteken. Ik zie vooralsnog geen handjes, dus dan stel ik bij 

deze vast dat de agenda zo gehanteerd wordt zoals die u toegezonden is. Het is een commissievergadering, 

dat betekent dat er 1 woordvoerder per fractie is. Dat was punt 1 van de agenda. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

De voorzitter: Ga ik gelijk over naar agendapunt 2 van de agenda en dat is het spreekrecht voor hen die 

zich hebben aangemeld. Er zijn geen aanmeldingen, dus wat dat betreft hebben wij geen insprekers. 

3. Korte introductie Integrale aanbesteding van Wmo Huishoudelijke Hulp, Dagbesteding, Begeleiding 

en Respijtzorg door wethouder L. Franzen

De voorzitter: Dan wil ik nu heel graag wethouder Franzen het woord gaan geven, die een korte introductie 

gaat geven inzake integrale aanbesteding van de Wmo Huishoudelijke Hulp, Dagbesteding, Begeleiding en 

Respijtzorg. Wethouder Franzen, mag ik u het woord geven?

De heer Franzen: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het fijn om in deze commissie wat te vertellen over de 

komende aanbesteding. Het is allemaal begonnen met een commissietoezegging richting de Partij van de 

Arbeid, die wilde graag wensen en ideeën richting het college meegegeven voor die aanbesteding. 

Aanbesteden is een collegebevoegdheid, dat betekent echter niet dat we het niet zonder elkaar kunnen 

doen. Dus ik zou dit gesprek straks op gang komt graag willen gebruiken om te kijken welke richting uw 

fractie ons meegeeft en wat voor punten bij deze aanbesteding voor uw fractie heel belangrijk zijn, zodat 

we daar aandacht aan kunnen besteden bij de besluitvorming begin januari in het college. Ik zeg er niet bij 

dat we alles gaan inwilligen, maar als u zegt ´dit is voor ons heel belangrijk´, dan kunnen wij er in ieder 

geval in de motivering op ingaan, waarom het wel of niet in de aanbesteding past. Zoals u hebt kunnen 

zien liggen er 2 scenario’s voor, 2 richtingen die u ons kunt meegeven. Voordat ik daarop inga zou ik graag 

even wat willen uitleggen over hoe de aanbesteding er nu uitziet, maar ook wat die scenario’s en die 

richtingen inhouden en vervolgens kort stilstaan bij de voor- en nadelen van beide richtingen. Geen enkele 

situatie is fantastisch, aan beiden kleven voor- en nadelen en het is voor ons van groot belang dat u zich als 

raadslid daarvan bewust bent als u ons die richting meegeeft. Waar gaat het om? Om bij het begin te 

beginnen, huishoudelijke hulp. Daar hebben we een overeenkomst voor. Daarnaast hebben we een 

overeenkomst voor dagbesteding, begeleiding en respijtzorg. Beiden lopen af. Dat betekent dat er 

opnieuw moet worden aanbesteed, dus dat betekent ook dat er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe 

overeenkomst of aanbesteding moet lopen voor huishoudelijke hulp. Hetzelfde geldt voor dagbesteding, 

begeleiding en respijtzorg, want die loopt al 3 maanden eerder af. Waar gaat het om? Waarom is deze 

aanbesteding zo belangrijk voor u? Heel veel van onze inwoners maken gebruik van huishoudelijke hulp. 

Pagina 1 van 23



Dat zijn er ongeveer 1400 in Ridderkerk en die maken gebruik van 10 actieve aanbieders die 1 of meer 

cliënten, inwoners van ons bedienen. Daarnaast geldt hetzelfde voor de Wmo-begeleiding. Begeleiding en 

dagbesteding zijn 2 aparte producten, die zitten nu nog in 1 overeenkomst. Om met die dagbesteding te 

beginnen, dat zijn ongeveer 100 cliënten die daarvan gebruik maken. Van de begeleiding zijn het er 

ongeveer 300, dus samen zijn dat – die overeenkomst dagbesteding, begeleiding en respijtzorg – 54 

actieve aanbieders die onze inwoners helpen. Die helpen dus 1 of meerdere cliënten van ons. Daarbij is het 

ook van belang om op te merken dat een aanbieder huishoudelijke hulp zonder begeleiding aanbiedt, maar 

ook een aanbieder dagopvang kan begeleiding aanbieden. Dat zijn de diverse onderlinge verbanden. Wat 

betreft begeleiding, daarvan hebben we in april 2022, wat betreft begeleiding hebben we in 2020 reeds 

gekeken of het financieel beter kon. We hebben toen die cliënt als uitgangspunt genomen en we zagen dat 

de klassenindelingen voor begeleiding en dagopvang beter konden en beter konden aansluiten bij de 

inwoner. Dat was tevens een financiële meevaller voor onze begroting. Daar gingen dus kwaliteit en 

financiën hand in hand. Dan kom ik bij de bespreking van de verschillende scenario’s, die twee richtingen 

die voorliggen. Allereerst hebben we de wijkgerichte benadering en daarnaast hebben we de 

optimalisering van de huidige werkwijze. Om met dat eerste te beginnen, die wijkgerichte benadering. Dat 

betekent dat één partij in één wijk huishoudelijke hulp, begeleiding of dagopvang gaat aanbieden. Dus dat 

is echt een grote verandering ten opzichte van wat we nu hebben. Ook in het plaatje in de 

raadsinformatiebrief ziet u duidelijk hoe dat zich gaat uitwerken, dus dan heb je dus per wijk één 

aanbieder huishoudelijke hulp, één aanbieder begeleiding, één aanbieder dagopvang. Het voordeel van dat 

scenario is ook dat je wijkgericht naar de behoeften kan gaan kijken en met die hoofdaannemers in één 

overlegtafel kan stappen om bijvoorbeeld de transformatieopgave samen met elkaar te bespreken. 

Deelname aan die overlegtafels is dan geborgd via de aanbesteding, dus dat betekent dat alle 

hoofdaanbieders – de winnaars van de aanbesteding – verplicht aan tafel gaan zitten. Een andere optie, 

dat zei ik al net, die hoofdaanbieders zitten al aan tafel, maar bij dat systeem is er één nadeel. Soms is er 

sprake van een bepaalde voorkeur voor een bepaalde aanbieder, bijvoorbeeld op levensbeschouwelijk 

vlak, of een bepaald specialisme. Het wijkgerichte scenario gaat dan uit van 

hoofdaannemer-/onderaannemerschap. Dat betekent, als een cliënt zegt ‘ik wil aanbieder B hebben, want 

ik heb geloofsovertuiging B’, dat dan de hoofdaannemer verplicht is zorg in te kopen bij die 

onderaannemer en dat die cliënt dan de aanbieder krijgt die hij wil. Daarmee blijft de keuzevrijheid voor de 

inwoners behouden, die dat echt willen. Tot slot het tweede scenario, dat is eigenlijk een doorontwikkeling 

van de huidige aanpak. Dat betekent …

Mevrouw Fräser: Even een vraag aan de voorzitter. Is het de bedoeling dat we meteen vragen stellen of 

moeten wij wachten tot de presentatie van de wethouder is afgelopen?

De voorzitter: Ik heb je handje gemist, mevrouw Fräser, excuus. Maar het is de bedoeling dat je na de 

presentatie even vragen gaat stellen.

De heer Franzen: Ik ben halverwege mijn verhaal, dus ik hoop dat het gaat lukken. Dan de optimalisering 

van de huidige werkwijze, dat betekent dat we een openhouseconstructie aangaan, waarbij alle aanbieders 

die zorg willen gaan aanbieden in Ridderkerk zich opnieuw moeten inschrijven en dat cliënten wel gebruik 

kunnen maken van die aanbieders. Bij die openhousevariant, dat is scenario twee, vinden we het wel 

belangrijk om iets te doen aan die transformatieopgave, dus ook daar zullen we met een overlegtafel gaan 

werken. Maar dat zal dan één overlegtafel voor de hele gemeente zijn, waarbij wij als gemeente bepaalde 

aanbieders zullen uitnodigen actief daar een bijdrage te leveren. Wij als gemeente kunnen zeggen 

‘iedereen is verplicht’ en we roepen dan de aanbieders op die de grootste bijdrage kunnen leveren aan de 

opgaves in de wijk. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om kleine aanbieders met een bepaald specialisme 

aan tafel te krijgen. De voor- en nadelen van beide richtingen die staan weergegeven op de 

raadsinformatiebrief, pagina acht. Het voordeel van scenario één – die wijkgerichte, integrale 

aanbesteding – is dat de lokale inbedding van aanbieders deze aansluiten bij het voorliggend veld of 
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welzijnswerk in de wijk. Er is ook per wijk één aanbieder per product, dus het is voor ons als gemeente 

makkelijker zakendoen, wat je doet alleen zaken met de hoofdaanbieders. Daarnaast is het voordeel dat 

het dicht op de inwoner is. Inwoners hebben direct contact met de onderaanbieder en niet met 

hoofdaanbieder. Voor ons betekent wijkgericht ook dat het aantal aanbieders vermindert, waardoor we 

beter in staat zijn contractmanagement te doen. Het vijfde voordeel is dat er maximale professionele 

vrijheid is bij de zorgaanbieder. Er zijn ook nadelen aan dit model. Eén nadeel is de prikkel voor 

hoofdaannemers om de inzet te beperken. Er is ook een risico op afwentelgedrag tussen hoofd- en 

onderaannemerschap en eventuele onderaannemers zijn weer afhankelijk van die hoofdaanbieder, of ze 

zorg kunnen leveren of niet. In scenario twee, de doorontwikkeling van de huidige aanbesteding, is het 

voordeel dat de aanbieders met de meeste klanten kunnen worden verbonden aan een integrale 

werkwijze. Er is ook veel keuzevrijheid, omdat de inwoner kan kiezen uit één van de vele partijen die zich 

zullen inschrijven voor de nieuwe aanbesteding. Daarnaast is het ook dicht op de inwoner, omdat inwoners 

direct contact hebben met de aanbieder, zonder tussenpartij. Dat is ook dezelfde partij waar wij weer als 

gemeente contact mee hebben, want we werken met alle aanbieders samen. Tot slot betekent aanpassing 

van de huidige overeenkomst minder implementatiekosten of wijziging van dienstverlening aan de 

inwoner. Ook is er sprake van maximale vrijheid bij de zorgaanbieder. Maar er zijn ook nadelen aan dit 

scenario. De bijdrage van de grootste aanbieders aan de maatschappelijke opgave transitie kan minder 

wijkgericht zijn. Door het grote aantal aanbieders is ook de beheersbaarheid en het contractmanagement 

moeilijker in te richten en zal naar verwachting ook iets meer kosten dan in het andere scenario. Dat zijn 

kortheidshalve, voorzitter, de belangrijkste scenario’s. Dus de keuze voor u als commissie is: geeft u het 

college richting mee. Als dat een richting is, is dat dan de wijkgerichte benadering of de 

openhouseconstructie zoals we nu hebben? Dank u wel, voorzitter.

4. Overleg over de integrale aanbesteding van Wmo Huishoudelijke Hulp, Dagbesteding, Begeleiding 

en Respijtzorg 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Dan is nu het woord aan de commissie. Zijn er commissieleden die 

vragen en/of opmerkingen hebben? Dan zie ik heel graag een digitaal handje. Ik zal even wachten. Kijk, 

normaal gesproken zou ik vragen hoe veel vragen heeft eenieder, maar ik ga in dit geval gewoon het rijtje 

af. Eens even kijken. Als eerste wil ik graag het woord geven aan mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk. Wilt u 

uw vragen of opmerkingen stellen?

De heer Los: Het is maar één vraag, voorzitter. Ik heb begrepen dat als het wijkgerichte model van start 

gaat, als dat gebruikt gaat worden, of het zo is dat de onderaannemers verplicht zijn om deel te nemen. Ik 

kan me voorstellen dat daar wrijving ontstaat over de voorwaarden en over de prijs en dat dan alsnog de 

gewenste aanbieder niet in het geheel mee zou kunnen doen. Dat lijkt mij een knelpunt en dat is eigenlijk 

mijn vraag aan de wethouder op dit moment.

De voorzitter: Dank u wel, de heer Los. Mijnheer Franzen, zou ik u voor de beantwoording van deze vraag 

het woord mogen geven?

De heer Franzen: Ja, graag. Hoe het uiteindelijk zal uitpakken, dat is echt aan de partijen zelf. Als een 

onderaannemer zegt ‘ik wil zakendoen met die hoofdaannemer’, dan is die gebonden aan het bestek, aan 

de regels, dan is hij juridisch verplicht die zorg te leveren. Als hij zegt ‘ik ga niet met die hoofdaanbieder in 

zee’, dan is hij daar niet toe verplicht.

De voorzitter: Mijnheer Los, Echt voor Ridderkerk, is daarmee uw vraag voldoende beantwoord?

De heer Los: Dus het is dus heel goed mogelijk dat de klant, om het nou zo maar even te zeggen, iemand 

wenst als aanbieder en dat die het niet krijgt, omdat de onderaannemer het niet eens kan worden met de 

hoofdaanbieder. Dat zeg ik toch goed?
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Los. Wethouder Franzen, kunt u dit beantwoorden?

De heer Franzen: Hoe dat in de praktijk uit zal werken, dat zal echt de praktijk straks moeten uitwerken. 

Maar er is een risico op afwentelgedrag tussen hoofd- en onderaannemer, dat heeft u goed gezien, 

mijnheer Los.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mijnheer Los, ik ga ervan uit dat uw vraag nu juist en correct 

beantwoord is. Anders zie ik graag uw handje alsnog omhoog. Maar dan ga ik nu eerst over naar mevrouw 

Kleiker van het CDA. Wilt u uw vragen stellen? Hoeveel heeft u er? Laat ik dat eerst even op voorhand 

vragen.

Mevrouw Kleiker: Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zozeer wat vragen, wellicht reageert de wethouder er 

wel op, maar meer wat opmerkingen. Vanuit de ervaring weet ik dat als je met hoofdaannemerschap en 

onderaannemerschap werkt, dat dat heel veel werk is voor de zorgorganisaties, want die moeten 

contracten onderling afspreken en tekenen. Dus voor de gemeente is het misschien wat gunstiger, maar 

voor de zorgorganisaties is het echt lastig. Afwentelgedrag en dat soort dingen kan inderdaad gebeuren, of 

dat de hoofdaannemer een onderaannemer aanneemt waar een klant niet tevreden over is. Dat is als 

gemeente ook weer lastig, want dan is de hoofdaannemer aansprakelijk, dus het kan echt heel veel last 

geven. Daarnaast vind ik, als we dat wijkgericht werken doen: Ridderkerk is wel groot, maar niet zo groot. 

Dan denk ik, als ik een senior ben die hulp nodig heeft en ik ga even uit van dagbesteding en ik ben 

verhuisd van een woning in Ridderkerk naar een appartement in Bolnes, terwijl er nog best wel heel veel 

contacten in Ridderkerk zijn, dan betekent dat dat ik in Bolnes mijn dagbesteding moet afnemen, terwijl in 

Ridderkerk misschien wel de mensen zitten die ik prettig vind om bij aan te sluiten, of de dagbesteding die 

ik prettig vind. Dus ik zie niet zo voor de wijkbewoner de voordelen van het wijkgericht werken. Ik denk dat 

je mensen wat meer gaat beperken in hun keuzevrijheid. Nogmaals, omdat Ridderkerk niet zo groot is. Kijk, 

sommige wijken zijn wel heel specifiek, maar mensen schuiven makkelijk tussen de wijken. Dus dat vind ik 

wel een zorg, als ik heel eerlijk ben.

De voorzitter: Mevrouw Kleiker, dat waren uw op- en aanmerkingen? Ja? Wilt u dan uw handje naar 

beneden doen? Wethouder Franzen, wilt u hierop reageren?

De heer Franzen: Ja, zo te horen heeft u ervaring uit het veld. Daar kan ik niks aan af doen, want dat is de 

wijze waarop u het waarneemt. Zelf zit ik aan de andere kant, in een gemeentehuis, dus ik ga niets afdoen 

aan de ervaring die u heeft. Het is wel zo, als we een aanbesteding aangaan, als je eenmaal de 

aanbesteding hebt aanbesteed, het proces ingaat, ben je ook verplicht te gunnen. Dus er is geen weg terug 

als we ons halverwege bedenken, dus het is goed dat we ons als college en raad realiseren waar we aan 

gaan beginnen en dat de keuze die we nu maken ook bepalend is voor de komende jaren. Tot slot dat 

tweede. De reden waarom een inwoner voor een bepaalde aanbieder heeft gekozen is ons niet bekend, 

dus daar ziet de RIB ook niet op.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Franzen. Aangezien het voor de rest geen specifieke vragen waren ga 

ik ervan uit dat u voldoende reactie gegeven heeft voor nu. Dan ga ik heel graag over naar de heer Visser, 

VVD. Hoe veel vragen heeft u? Dan kunnen we even kijken of het in één keer kan of dat het misschien 

geknipt moet worden.

De heer Visser: Ik heb alleen een paar opmerkingen en ik heb één vraag.

De voorzitter: Dan denk ik, wethouder Franzen kennende kan hij dat in één keer aan. Gaat uw gang.

De heer Visser: Oké. We vinden eigenlijk de huidige inrichting van de Wmo-diensten een beetje chaotisch 

en onbeheersbaar overkomen. Te veel partijen, nauwelijks controle en overleg mogelijk. Scenario één, 
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verbeterde beheersbaarheid en heeft daardoor wel onze voorkeur. Ook Barendrecht en Albrandswaard 

kiezen voor deze scenario’s en ook dat is een pluspuntje, denk ik. De VVD is voor keuzevrijheid, maar te 

veel vrijheid van keuze maakt onzeker en onbeheersbaar. Dus enige sturing is noodzakelijk. Denken wij 

toch aan scenario één. De vraag die ik heb is: stel dat we kiezen voor scenario één, scenario twee, wat zijn 

dan de extra kosten? Met name omdat Albrandswaard en Barendrecht de andere keuze hebben gemaakt.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Visser. Wilt u uw handje naar beneden doen? Ik kom zo nog even terug 

of uw vraag voldoende beantwoord is. Wethouder Franzen, kunt u dit beantwoorden en reageren?

De heer Franzen: Alles wat wij weten staat in de raadsinformatiebrief, dus de kosten voor de aanbesteding, 

als je hem alleen moet doen zullen die hoger uitvallen dan als je het met drie gemeentes samendoet. 

Daarnaast is het wel zo, de aanbestedingsprocedure van scenario twee is weer korter dan scenario één, 

dus zo blijft het koffiedik kijken. Wat betreft het contractmanagement: in beide gevallen moet 

contractmanagement opgesteld worden. Er is meer FTE daarvoor nodig in beide gevallen, maar in scenario 

twee is er meer nodig dan in scenario één, omdat je met meer partijen te maken hebt. De overige 

financiële consequenties die zijn ons niet bekend.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Franzen. Mijnheer Visser, uw handje zie ik weer omhoog, dus ik 

neem aan dat uw vraag niet voldoende beantwoord is.

De heer Visser: Mijn vraag is wel voldoende beantwoord. Ik zal mijn handje naar beneden doen. Dank u 

wel voor deze opmerking.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik nu graag over naar mevrouw Ripmeester, PvdA Ridderkerk. Hoe veel 

vragen heeft u?

Mevrouw Ripmeester: Een stuk of acht, denk ik. 

De voorzitter: Dan lijkt me dat heel verstandig dat we dat niet in één keer gaan doen.

Mevrouw Ripmeester: Nee, ik wou het in blokjes doen. 

De voorzitter: Heel graag, dank u wel.

Mevrouw Ripmeester: In blokjes. Mijn eerste vraag gaat over de keuze die nu voorgelegd wordt. We 

hebben maar twee smaken, terwijl er eigenlijk bij aanbesteding heel veel mogelijk is. Je kunt heel veel 

voorwaarden stellen, je kunt vooral je eigen probleem ook verwoorden in de aanbesteding, zodat er een 

oplossing komt. Dus mijn vraag is ook: zijn er inderdaad maar twee smaken die er nu gepresenteerd 

worden? Mijn tweede vraag is: we zitten in een route op weg naar een integraal sociaal domein, is het de 

intentie om één aanbesteding te doen voor alles of bent u van plan om de huishoudelijke hulp eerst aan te 

besteden en de dagbesteding en de begeleiding en de respijtzorg later? Kunt u dan ook zeggen hoe zich 

dat verhoudt tot jeugdzorg? Die zit daar ook in en dat is ook een traject dat loopt. Wanneer we kijken naar 

de aanbesteding van de huishoudelijke hulpen dan is dat veld eigenlijk vrij overzichtelijk. Dat is maar een 

klein aantal aanbieders, daar kun je mee werken. Als je dat gaat aanbesteden valt misschien inderdaad een 

kleine aanbieder buiten de boot, die je er wel graag bij zou willen hebben, maar bijvoorbeeld doordat hij 

weinig ervaring heeft. Hoe kijkt u daar tegenaan? Zal ik hier knippen, voorzitter?

De voorzitter: Ik zit ondertussen mee te schrijven, om te zorgen dat de wethouder geen vragen vergeet. Ik 

zat al te denken: nou, dat zijn al drie hele uitgebreide vragen. Dus het lijkt me heel verstandig dat 

wethouder Franzen deze vragen eerst gaat beantwoorden. Ik controleer gelijk even mee of hij ze allemaal 

langsgaat.
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De heer Franzen: Voorzitter, dit zijn de twee …

De voorzitter: Wethouder Franzen, u hapert en uw beeld staat stil. Dus ik weet niet of het goed gaat 

komen. Ja, u beweegt weer.

De heer Franzen: Zijn jullie er nog?

De voorzitter: Ja, wij zijn er nog en u ook.

De heer Franzen: Wat betreft de eerste vraag, welke keuzes zijn er? In aanbestedingenland zijn diverse 

keuzes mogelijk, maar de twee richtingen die liggen hier vandaag voor, dus scenario één of scenario twee. 

Aangevuld met de opmerkingen die de commissie heeft. Dan wat betreft de aanbesteding zelf: we zijn van 

plan om één aanbesteding voor de hele Wmo te doen. Dus dat betekent dat er één aanbesteding voor 

huishoudelijke hulp, begeleiding en dagopvang is. De aanbesteding voor de jeugdzorg volgt een ander 

spoor en ook in dat spoor komen we nog wel bij uw commissie langs om wensen en ideeën op te halen. 

Tot slot de vraag welke aanbieders straks mee zullen doen in de Wmo. Als voor scenario één wordt 

gekozen, het wijkgerichte, zal er één aanbieder per product zijn. Dus dan zal er één aanbieder voor 

huishoudelijke hulp zijn in die wijk, één aanbieder voor dagopvang, één aanbieder voor begeleiding, met 

de mogelijkheid tot onderaannemerschap. Maar in principe is het één aanbieder. Het kan ook zo zijn dat 

één aanbieder meerdere wijken en meerdere percelen gegund krijgt, omdat hij dan daar het beste uit de 

bus komt. Dus dat betekent wel wat ten opzichte van de huidige situatie. Dan in scenario twee, daar 

schrijft iedereen zich in die zich in wil schrijven en die kan dan ook zorg gaan leveren. Maar ook daar kan ik 

niet garanderen dat iemand met de zorgpartijen die nu zorg levert zich ook daadwerkelijk inschrijft in die 

aanbesteding. Maar als die zich inschrijft mag hij meedoen straks op de markt, in scenario twee. Ik hoop 

dat ik de eerste drie vragen hiermee beantwoord heb.

De voorzitter: U heeft ze inderdaad in grote lijnen beantwoord. Ik vraag me af of mevrouw Ripmeester ze 

voldoende beantwoord vindt. De eerste vraag ging: zijn er meer smaken dan twee? U geeft aan: er zijn 

twee smaken. Mevrouw Ripmeester, wilt u gelijk de volgende vragen stellen of wilt u nog even 

verduidelijking op de beantwoording van de eerste drie?

Mevrouw Ripmeester: Het is meningsvorming, dus ik zal straks zeggen wat mijn mening is, maar ik begrijp 

dat er twee smaken zijn. Volgens mij is dat niet zo, volgens mij kun je ook één smaak doen en daar de kleur 

van iets anders doen. Wanneer we kijken naar het wijkgerichte werken, dat wilt u vooral omdat dat de 

beheersbaarheid vergroot en dat lijkt geënt op het Rotterdams model. Mevrouw Kleiker gaf dat al aan. 

Maar de Rotterdamse wijken zijn 50.000 mensen, dat is heel Ridderkerk. Dus we kunnen prima wijkgericht 

werken, maar dan doen we heel Ridderkerk als één wijk, maar dan leveren we in op de keuzevrijheid voor 

onze mensen. Dat betekent dat er heel veel mensen hun vaste klanten of hun vaste hulp, hun vaste 

begeleider kwijt kunnen raken. Ik denk dat we juist dat klantperspectief heel erg duidelijk moeten hebben, 

ook wanneer we, wat mevrouw Kleiker ook al aangaf, de klant – en daar doen we het toch voor? – die 

komt straks in een discussie met een onderaannemer, met een hoofdaannemer en dan met de gemeente. 

Hoe steunen we dan die klant om te krijgen wat ze nodig hebben? Dat vind ik echt wel een zorg. U gaf aan: 

de overlegtafels zijn belangrijk en ik begrijp dat als je 146 contracten hebt lopen, dat het een Poolse 

landdag wordt als je ze allemaal aan tafel wilt krijgen. Maar is het niet mogelijk om in een aanbesteding 

regels op te nemen hoe om te gaan met dit soort situaties? Want ik kan me die enorme hoeveelheid 

contracten kan ik me ook wel voorstellen, want er zijn zoveel specialismes in de zorg, en dan heb je ook 

nog gericht op jong of oud, of wel of niet identiteit. Dat wordt sowieso een hele grote matrix. Dus wil je 

inderdaad keuzevrijheid, vind je dat belangrijk, dan heb je ook heel veel contracten. Daarnaast wordt er 

veel kosten, want gaat het natuurlijk om de kostenkant, wordt aangedreven door dat er heel veel 

aanbieders zijn die geen breed spectrum aanbieden, maar eenzijdig aanbieden, maar wel het volle pond 

rekenen. Kunnen we dan daar niet wat meer op sturen, dat we wat meer aanbieders hebben die meerdere 
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dingen kunnen aanbieden? Want volgens mij worden de breed-spectrum-mensen nu, aanbieders lopen 

leeg en de eenzijdige aanbieders die verdienen op dit moment. Daar zou ook wel wat meer balans in 

kunnen. Ik begrijp dat contractmanagement, dat dat een issue is, dat kost meer. Maar volgens mij bij goed 

contractmanagement verdienen we er ook aan. Dus volgens mij verdient het zichzelf terug. Als je een 

goede contractmanager hebt dan verdient hij zichzelf terug, of het er nu één of twee zijn. Dank u wel, 

voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Ripmeester, PvdA. Wethouder Franzen, wilt u hierop reageren?

De heer Franzen: Ja, als mevrouw Ripmeester mij had gevraagd: kunt u een voorbeeld noemen waar het 

wijkgerichte scenario echt feitelijk uitgevoerd wordt? Dan had ik inderdaad het Rotterdamse model 

genoemd. Bijvoorbeeld Feijenoord, dat is een wijk waarin wijkgericht gewerkt wordt. Het klopt ook, wat 

mevrouw Ripmeester zegt, dat die wijk ongeveer even groot is als het aantal inwoners wat Ridderkerk 

heeft. De mogelijkheid regels op te nemen wie deelneemt aan de overlegtafel. Dat wijkgerichte ziet er juist 

op dat je de aanbieder die dat wijkgerichte wint ook aan tafel hebt en daarmee eigenlijk natuurlijk zegt wie 

je aan tafel wil hebben. Dat is dan ook de belangrijkste die je aan tafel hebt. Als je met meerdere partijen 

werkt dan zal er een keuze in zitten, maar ook dan zal via die aanbesteding, als je voor die nieuwe open-

house van scenario twee. Stel, dat wordt het, scenario twee, stel zij schrijven zich in, dan zal ook daar de 

verplichting inzitten om aan de overlegtafel mee te doen. Om toch met die partijen die 

transformatieopgave vorm te geven in Ridderkerk. Vervolgens heb ik nog van mevrouw Ripmeester een 

pleidooi gehoord voor een goed contractmanagement en dat daar winst te behalen is, dat nemen we mee.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mevrouw Ritmeester, wilt u nog een reactie geven? Had u verder 

ook nog vragen of opmerkingen?

Mevrouw Ripmeester: Ik heb nog twee vragen. Eén is of de wethouder heeft gekeken naar de 

klanttevredenheid bij het wijkgericht werken, het Rotterdamse model in Feijenoord. De andere vraag is: is 

dit het enige moment dat de raad er iets over kan zeggen of komt het nog terug naar de raad? Want er zijn 

heel veel keuzes die nu impliciet gemaakt worden, die niet duidelijk zijn en die wel mogelijk grote effecten 

hebben. Dus ik zou het op zich op prijs stellen als we sowieso als we eerder betrokken waren geweest, 

zodat we het wat meer hadden kunnen doorleven en doorkauwen, omdat dit zo belangrijk is. Ik zou er 

graag nog een keer verder over spreken. Daarnaast vind ik de opmerking: we gaan het integraal sociaal 

domein, een megadomein, gaan we in één keer aanbesteden. Dat doet mij de wenkbrauwen fronsen, want 

dat is echt een enorm groot ding, dat is een enorm ding om op te stellen, het is een enorme belasting voor 

de organisatie. Ik kan me dat soms voorstellen, maar als je huishoudelijke hulp vergelijkt met 

dagbesteding, dat zijn zo ongelooflijk andere onderwerpen dat ik niet zie waarom je daar niet een 

volgordelijkheid in zou aanbrengen: eerst huishoudelijke hulp en dan de dingen die wat meer bij elkaar 

horen. Dat geeft ook de organisatie volgens mij wat lucht. Maar goed, wie ben ik?

De voorzitter: Om uw laatste vraag te beantwoorden, mevrouw Ripmeester, volgens mij bent u mevrouw 

Ripmeester van de PvdA. Voor het geval u het vergeten bent, dan heb ik u bij deze geholpen. Wethouder 

Franzen, er staan in ieder geval nog twee vragen open. Ik zou heel graag willen dat u ze beantwoordt.

De heer Franzen: Wat betreft: wanneer wordt de raad wat meer betrokken? Dit is het moment dat de raad 

wensen en ideeën kan geven. Begin januari moet het college een beslissing te nemen welke richting we 

opgaan. Het is niet mogelijk dat nog uit te stellen, want als we de Europese aanbesteding van scenario één 

willen doorlopen dan moet dat besluit begin januari worden genomen en daarom vind ik deze 

commissievergadering ook erg belangrijk, omdat dit het moment is dat de raad wensen en ideeën, richting 

en ideeën kan meegeven. Het idee van mevrouw Ripmeester, dat er misschien nog een derde smaak is om 

de organisatie meer lucht te geven, die had ik nog niet eerder gezien, dus ik ben blij dat die naar voren is 

gebracht.
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De voorzitter: Dan had mevrouw Ripmeester van de PvdA nog een vraag met betrekking tot de 

klantentevredenheid Rotterdamse wijk Feijenoord.

De heer Franzen: Die is ons niet bekend. Wat ons wel bekend is, is de klantentevredenheid van de 

Ridderkerkse inwoners en daarover bent u op – ik moet het goed zeggen – per 10 juli jongstleden 

geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Ripmeester, zijn daarmee uw vragen voor dit moment voldoende 

beantwoord? Ik zie u knikken, dan ga ik graag over naar mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, dan probeer ik het met mijn camera. Ik had hem uitgezet, omdat de 

verbinding heel slecht is, maar het praat net wat prettiger zo. Ik heb een vraag even over de 

raadsinformatiebrief, pagina 1. Want daar staat dan dat de huidige inrichting van de Wmo-diensten is 

destijds voor de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gezamenlijk aanbesteed. Is dat nu 

weer de bedoeling, dat er gezamenlijk aanbesteed gaat worden? Ik kreeg net eigenlijk de indruk van 

vragen van anderen van niet, maar ik hoor het toch graag van de wethouder. Als dat zo is, wie bepaalt dan 

waar we voor gaan? Ik heb niet zoveel vragen, hoor. Het is een beetje lastig noteren, want ik zit in mijn 

iPad. Ik had ook nog wel iets … Ik doe het maar even zo, dan wacht ik op een antwoord en zoek ik even 

waar die anderen nou staan.

De voorzitter: Helemaal goed, mevrouw Van Nes-de Man. Wethouder Franzen, zou u deze vraag van 

mevrouw Van Nes-de Man willen beantwoorden?

De heer Franzen: Ook hier zijn 2 antwoorden mogelijk. Stel, het college kiest begin januari voor het 

wijkgerichte model, dan zal dat samen met Barendrecht en Albrandswaard doorlopen worden. Wel krijgt 

Ridderkerk een eigen contract, maar de inhoud van die contracten zal voor 99% hetzelfde zijn, anders is 

daar geen winst te behalen. Als het college kiest voor richting 2 dan zal het een Ridderkerkse procedure 

worden.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mevrouw Van Nes-de Man, heeft u de verdere vragen gevonden? 

Mevrouw Van Nes-de Man: Ik heb in de raadsinformatiebrief, stond ook nog iets over opgeschaald van 5 

naar 10 klassen. Even kijken, hoor. Op pagina 4 ofzo. Wethouder, begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Het 

staat op pagina 4, maar ik kon het in mijn iPad aankleuren, op mijn computer niet, dus ik ben het even een 

beetje kwijt.

De heer Franzen: Ja, de …

Mevrouw Van Nes-de Man: Over de zorg, dat was … Weet u, ga anders maar door, ik kijk even of ik hem 

kan vinden.

De voorzitter: Prima.

Mevrouw Van Nes-de Man: En anders dan stel ik hem gewoon eventjes via de mail later. Mag dat?

De voorzitter: Ja, hoor.

Mevrouw Van Nes-de Man: Deze is niet van invloed verder op de scenario’s.

De voorzitter: Als u …

Mevrouw Van Nes-de Man: Moet ik daar al iets over zeggen of mag dat straks?
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De voorzitter: Het mag nu. Ik weet niet of dat handig is voor de wethouder.

Mevrouw Van Nes-de Man: Nee.

De voorzitter: We kunnen het misschien ook in een latere ronde anders even doen. Misschien dat er nog 

vragen over komen …

Mevrouw Van Nes-de Man: Als we dat ook aan het eind …

De voorzitter: Ja.

Mevrouw Van Nes-de Man: … mogen doen.

De voorzitter: Ja. Wilt u dan voor nu uw handje naar beneden doen? Mochten er alsnog vragen …

Mevrouw Van Nes-de Man: Ja, ga ik doen. Nu doe ik mijn ding weer uit. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kardol, SGP. U heeft ook uw handje opgestoken. Hoeveel vragen heeft 

u en zijn ze in één keer te stellen?

De heer Kardol: Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel meerdere vragen, ik denk een stuk of 7, en een 

opmerking. Dus ik zal het opknippen. Eén van de vragen is: de huidige deelnemers, als het gaat om een 

evaluatie van de huidige manier van werken, wat hebben zij daarover te vertellen? Nou begrijp ik gelijk 

natuurlijk dat aanbieders natuurlijk ook een belang hebben als het gaat om een aanbesteding waar ze aan 

mee doen, maar hebben zij nog een bepaalde input gegeven, wat wellicht te delen is nu? Dat is één vraag. 

De andere vraag is, op pagina 4 daar lezen we bij dagbesteding, begeleiding en respijtzorg over 146 

gecontracteerde aanbieders. Dat neigt ernaar dat het onwerkbaar wordt wellicht. Een vraag daarbij is: is 

dit ook via zo’n open-house met eenmalige toetreding te organiseren? Dat is vraag 2. Vraag 3. Pagina 5, 

daar wordt gesproken over de uitkomst van de aanbesteding kan gevolgen hebben voor de verordening en 

het onderliggende beleid. Dat vraagt wat de SGP betreft om wat toelichting, want het beleid dat zou 

eigenlijk leidend moeten zijn bij de aanbesteding en niet volgend. Zal ik het even bij deze 3 laten?

De voorzitter: Dat lijkt me een heel goed idee, want het zijn best wel uitgebreide vragen. Wethouder 

Franzen, heeft u ze alle 3 op uw netvlies staan en kunt u ze beantwoorden?

De heer Franzen: Ik ga mijn best doen, voorzitter. Om met die eerste vraag te beginnen, er heeft geen 

bestuurlijk overleg met de aanbieders plaatsgevonden om het huidige systeem te evalueren en te kijken 

wat beter kon.

De voorzitter: Kleine correctie, het ging om de deelnemers, of die ook gevraagd zijn om input te geven.

De heer Franzen: De inwoners dan?

De heer Kardol: Aanbieders, ik heb bedoeld aanbieders.

De voorzitter: Dan zat u wel goed. Ik had deelnemers verstaan.

De heer Franzen: Er heeft geen formele marktconsultatie plaatsgevonden, als dat de vraag van de heer 

Kardol is. Wat we wel hebben is het klantenwaarderingsonderzoek in de raadsinformatiebrief die ik zojuist 

zei, van juli dit jaar. Tweede vraag, vermindering van het aantal partijen, is dat mogelijk bij scenario twee? 

Ja, het is een openhouseconstructie. De naam zegt het al: je moet iedereen de kans geven om toe te 

treden. Ja, het is mogelijk het aantal aanbieders te verminderen door een eenmalig toetredingsmoment in 
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te voeren. Wat we nu hebben is een toetredingsmoment één keer per jaar. Dan wat de derde vraag 

betreft, dat ging over dat je eerst beleid moest hebben en dan moest aanbesteden. Die vraag heb ik niet 

helemaal goed kunnen horen.

De voorzitter: De vraag is: de aanbesteding zou het beleid moet volgen en niet andersom.

De heer Franzen: Ja, dat is de ideale situatie. We hebben een integraal beleid sociaal domein, een concept 

besproken. Dat zal dan als uitgangspunt gebruikt worden bij deze aanbesteding. Maar gelet op het feit dat 

die aanbesteding gedaan moet zijn is er geen mogelijkheid te wachten tot het integraal beleid sociaal 

domein in maart door de raad is vastgesteld. Dus daarvoor zal er op basis van het concept, wat met u 

besproken is, de aanbesteding aangegaan worden in januari.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kardol, kunt u uw vervolgvragen stellen? Wellicht nog een opmerking 

over de beantwoording van de eerste drie vragen?

De heer Kardol: Bedankt voor de beantwoording van die eerste drie vragen. Dan heb ik, vraag vier, Aafje 

heeft een behoorlijk marktaandeel, zou je kunnen zeggen. Als zij straks bijvoorbeeld in alle wijken de 

hoofdaanbieder worden, dan krijg je wellicht een soort monopolie. Hoe reëel is die kans? Wat zou 

uitmaken, doet dat er eigenlijk niet toe, omdat er bij deze vorm uiteindelijk dan voor ieder product toch 

maar één hoofdaanbieder is. Daar wil ik nog even een toelichting op. Bijna pagina zes, daar wordt 

beschreven dat de hoofdaanbieder die wijst onderaanbieders aan wanneer de hulpbehoefte hierom 

vraagt. Dan is even onze vraag: is de levensovertuiging ook een wezenlijk onderdeel van de hulpbehoefte? 

Want het wordt namelijk in dat stukje wel toegelicht, als het gaat dan om een onderaanbieder, dat dan 

bijvoorbeeld in bepaalde situaties een bepaald specialisme ontbreekt. Hoort daar dus ook de 

levensovertuiging bij? Een volgende vraag, dat gaat over pagina zeven, daar wordt gesproken over: 

maatwerk, mogelijk als de impact hiervan, als het gaat om de overstap van hoofdaanbieder in de wijken te 

groot is. Daarmee zou ook de keuzevrijheid worden gegarandeerd. Maar goed, wie gaat dan straks bepalen 

die impact te groot is? Wat de SGP betreft dan zou die keuzevrijheid onbeperkt gegarandeerd moeten 

worden. Zal ik het even hierbij laten?

De voorzitter: U had zeven vragen. Dit zijn er drie. Dat zou betekenen dat er nog één resterend is.

De heer Kardol: Nee. Nou, dat doe ik er nog eentje bij, als u het goed vindt, voorzitter. Als je kijkt naar de 

overwegingen die in het stuk worden genoemd dan zou je kunnen zeggen: als dan een gemeente in BAR-

verband de eerste is die een keuze maakt, dan moet het toch niet zo zijn dat je als gemeente, bijna 

gedwongen is misschien een groot woord, maar dat je bijna niet anders kan dan dan mee te gaan? Dat is 

wel even een opmerking bij die overwegingen, dat die overwegingen in dit geval dus niet leidend zouden 

mogen zijn als het gaat om een keuze. Ja, volgens mij heb ik ze allemaal gehad zo.

De voorzitter: Mooi. Dan is nu de schone taak aan wethouder Franzen om de laatste eigenlijk drie echte 

vragen, want die laatste is meer een opmerking als ik het goed genoteerd heb, en anders word ik 

gecorrigeerd door mijnheer Kardol, om ze te beantwoorden.

De heer Franzen: Wat betreft dat eerste: ja, Aafje is marktleider, kunnen we wel zeggen, bij huishoudelijke 

hulp. Bij begeleiding en dagopvang heeft Aafje een beduidend lager aandeel, maar het is ook niet zoals je 

nu marktleider bent dat je dan gegarandeerd die aanbesteding in een bepaalde wijk gaat winnen, er kan 

zomaar een andere aanbieder komen uit een ander landsdeel. Hier gaat een aanbesteding uit, iedereen 

kan zich inschrijven en er komt één winnaar uit. Dat is het model van scenario één, een Europese 

aanbesteding, alleen dan wijkgericht. De tweede vraag gaat over het hoofdaannemerschap en het 

onderaannemerschap. Bij het wijkgerichte is het zo dat er inderdaad sprake is van een hoofdaanbieder en 

een onderaannemer. Als je tegen die hoofdaannemer zegt ‘ik heb een bepaalde levensovertuiging’, dan 
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ontstaat er het recht op een onderaannemer, om zorg te krijgen van die onderaannemer die diezelfde 

levensovertuiging heeft. Hetzelfde geldt voor specialisme. Stel, er is een fictieve behoefte aan een feitelijk 

specialisme, dan ontstaat er een recht op een aanbieder die dat specialisme regelt. Het verschil met de 

openhouseconstructie is dat je zelf kan kiezen waar je terechtkomt. Dus dan kan het ook een aanbieder 

zijn die een andere levensovertuiging heeft dan de hoofdaannemer, maar bij benadering tegemoetkomt 

aan de levensovertuiging van die persoon. Dus dat is wat meer variabel, dus er is wat meer mogelijk. Maar 

goed, zoals we ook net zeiden: aan ieder nadeel kleeft een voordeel of aan ieder voordeel kleeft een 

nadeel. Veel aanbieders is ook voor de gemeente lastig te beheersen, dus vandaar dat er dan wel meer op 

contractmanagement moet worden ingezet. Tot slot, maatwerk en keuzevrijheid, pagina zeven had u het 

over. Ik kijk even de ambtelijke ondersteuning aan. Wellicht dat mevrouw Wolberink die kan 

beantwoorden.

De voorzitter: Mevrouw Wolberink, mag ik u het woord geven?

Mevrouw Wolberink: Ja, dat is een technische vraag die ik graag doorspeel naar onze beleidsmedewerker, 

Ferry Schaap.

De voorzitter: Ferry Schaap, u krijgt het woord.

De heer Schaap: Dank u wel, voorzitter. Als het gaat om, ik heb de vraag zo opgevat inderdaad, de keuze 

om onafhankelijk te kiezen voor de keuzevrijheid in scenario één … O, volgens mij had ik even 

verbindingsproblemen. Ik hoop dat ik nu weer te horen ben.

De voorzitter: U bent nu weer inderdaad te horen, dus als u uw beantwoording wilt vervolgen, heel graag.

De heer Schaap: Ja, heel goed, ga ik doen. Dus keuzevrijheid is inderdaad in het wijkgerichte scenario 

minder groot dan in open-house-aanbesteding, dus daar sluit ik me ook aan bij de toelichting van 

wethouder Franzen. Uiteraard is het natuurlijk wel mogelijk om in een wijkgerichte aanbesteding 

inderdaad een onderaanbieder aan te wijzen, die passen bij de levensovertuiging van de inwoner. 

Daarnaast is het mogelijk om PGB-mogelijkheden op te nemen in de beleidskeuzes, zodat als de inwoner 

een keuze wil maken die niet past binnen de aanbesteding hij toch een aanbieder kan zoeken middels zijn 

PGB-budget. Even terugkomend op het onderdeel pagina zeven, zou ik … pagina zeven exact zou gaan.

De voorzitter: Ik denk dat het stukje over pagina zeven net gemist wordt door ons, want toen bleef uw 

beeld weer heel even hangen. Dus als u dat nog even, het laatste stukje, zou kunnen herhalen.

De heer Schaap: Ja, mijn vraag was, voorzitter: om welk exact onderdeel van pagina zeven?

De voorzitter: Prima, mijnheer Kardol, SGP. Kunt u dat nog even nader specificeren? Want ik had het ook 

zo kort opgeschreven dat mijnheer Schaap door mij niet geholpen gaat worden, vrees ik.

De heer Kardol: Ik kijk even waar dat exact staat. Het gaat erover van dat stukje dat als de impact te groot 

is om over te stappen naar een andere aanbieder, dan zou er wat dat betreft dus ook gewoon 

keuzevrijheid gegarandeerd moeten kunnen worden, om te blijven bij de aanbieder waar je zit. Volgens mij 

mevrouw Ripmeester heeft in die richting ook al een opmerking of vraag gesteld.

De heer Franzen: Wat dat betreft, als er sprake is van levensbeschouwing A en die hoofdaanbieder is 

levensbeschouwing B dan bestaat er het recht op onderaannemerschap voor een onderaanbieder met 

diezelfde levensopvatting.
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De voorzitter: Mijnheer Schaap, u heeft uw handje opgestoken. Wilt u daar nog wat aan toevoegen? Nee, 

het handje …

De heer Schaap: Als reactie daarop inderdaad: ditzelfde geldt ook voor de omvang van de toekenning die is 

gedaan. Dus u kunt zich voorstellen dat bij een nieuwe aanbesteding, dat de toekenning ook opnieuw 

moet worden bekeken. Op het moment dat een wijziging te impactvol is voor de inwoner dan bestaat er 

overgangsrecht en dan zullen wij … De zorgperiode moeten continueren.

De voorzitter: Mijnheer Kardol, heeft u het laatste stukje kunnen verstaan? 

De heer Kardol: Nee. 

De voorzitter: Nee, het bleef weer heel even hangen. Uw laatste twee zinnen, mijnheer Schaap, als u die 

nog even kunt herhalen.

De heer Schaap: Ja, nogmaals – excuus voor de bijzonder slechte verbinding, ik kan er op dit moment even 

niks aan wijzigen – maar op het moment dat de nieuwe aanbesteding aanleiding geeft tot een wijziging van 

de beschikking van de individuele inwoner dan bestaat er overgangsrecht en dan zullen wij dat moeten 

honoreren voor een bepaalde periode met een afbouw daarin, zodat de inwoner kan wennen aan een 

nieuwe aanbesteding. Dus dat is ook wat hiermee wordt bedoeld op pagina zeven.

De voorzitter: Prima, dank u wel, mijnheer Schaap. Mijnheer Kardol, zijn uw vragen daarmee voldoende 

beantwoord voor dit moment?

De heer Kardol: De vragen die zijn inderdaad wel goed beantwoord voor dit moment, alleen misschien dat 

de wethouder nog even kan reageren op mijn opmerking over die overwegingen, zoals ze bij het begin en 

negen worden verwoord.

De voorzitter: Die had ik inderdaad genoteerd als een opmerking. Ik had me niet gerealiseerd dat u daar 

ook een reactie van de wethouder op wilde hebben. Wethouder Franzen, kunt u hier nog even op 

reageren?

De heer Franzen: Als college in Ridderkerk hebben wij twee richtingen willen voorleggen aan de commissie 

en daar is dit het resultaat van. Wat andere colleges hebben voorgelegd aan hun raad, dat is aan die 

andere colleges.

De voorzitter: Prima, dank u wel. Mijnheer Kardol, zou u uw handje naar beneden willen doen? Dan ga ik 

even naar de volgende vragensteller. Ja, die is naar beneden. Dank u wel. En uw microfoon graag even uit. 

Mevrouw Fräser, kan ik u het woord geven? D66.

Mevrouw Fräser: Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gevraagd en ook beantwoord en inmiddels voor 

mij ook duidelijk. Het enige wat ik mij nog afvraag is, dit heeft betrekking op de aanbesteding zelf, er wordt 

gesproken op pagina zes over een gunning op basis van inbedding in de wijk. Kunt u daar iets meer over 

zeggen? Want dat klinkt mij als een soort van voorwaarde voor zoals je de aanbesteding kan winnen. Nou 

betekent dat volgens mij per definitie dat dat level playing field is ten opzichte van de huidige speler en de 

rest van de markt. Kunt u daar iets over zeggen, alstublieft?

De heer Franzen: In het bestek zullen criteria bij scenario één worden opgenomen die uitgaan van een 

inbedding in de wijk. Dus als een bepaalde aanbieder is ingebed in een bepaalde wijk kan die daar extra 

punten voor krijgen en zo weegt dat mee in de totale afweging.
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De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mevrouw Fräser, is daarmee uw vraag voldoende beantwoord voor 

nu?

Mevrouw Fräser: Ja, op zich was het helder wat daarmee bedoeld wordt. Tegelijkertijd vraag ik me af of 

dat mededingingsrechtelijk mag. Maar goed, dat is eventjes een heel ander vraagstuk, of je dat op die 

manier in zo’n aanbesteding kan zetten. Tegelijkertijd, voorzitter, heb ik een volgende vraag en dat is: ik 

merk dat de impact van het ene scenario op de klanten veel groter is dan het ander. Bij de ene kunnen ze 

mogelijk hun huidige zorgverlener behouden en bij de ander niet. Ik begrijp net ook uit de beantwoording 

van de vraag van de heer Kardol dat er een soort van overgangsrecht aan te pas komt. Mijn vraag is dan 

ook, goed, als ik de cliënt ben, ik krijg zorg van een bepaalde huishoudelijke hulpverlener die ook uit mijn 

cultuur komt en er wordt een aanbesteding gewonnen door een andere organisatie dan de organisatie 

waar mij hulp verleend werd, hoe lang is dat overgangsrecht? Hoe lang vindt dat plaats?

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Fräser. Volgens mij is de vraag helder. Wethouder Franzen, zou u deze 

vraag willen beantwoorden?

De heer Franzen: Uw constatering dat bij het ene scenario de impact voor de inwoner groot kan zijn die is 

terecht en daarom is deze commissievergadering ook van groot belang, omdat u zich daarover kunt 

uitspreken. Het overgangsrecht, dat overgangsrecht duurt niet tot in de lengte van dagen, dus dat zal een 

beperkte periode zijn. Ik denk niet dat het langer dan een jaar zal zijn.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: Nog even ter verduidelijking. Stel je voor dat ik een …

De voorzitter: Mevrouw Fräser, uw beeld blijft even hangen, dus wellicht kunt u uw vraag nog even 

nogmaals stellen.

Mevrouw Fräser: Ja, ik zag het. Vanuit mijn christelijke achtergrond vind ik het bijvoorbeeld heel erg 

belangrijk dat het die persoon is, met een christelijke achtergrond. De organisatie die hier de aanbesteding 

wint voor mijn wijk heeft niet een christelijke achtergrond. Wat betekent dat? Dat ik na een jaar gewoon 

over moet naar de organisatie die de aanbesteding heeft gewonnen voor mijn wijk? Om even concreet te 

maken wat het precies betekent, anders blijft het zo abstract. Want het is mij in ieder geval niet helemaal 

duidelijk.

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Franzen.

De heer Franzen: In uw wijk, u stelt: u wilt een huishoudelijke hulp van een christelijke organisatie, hoe het 

spel dan straks zal zijn. Er is één hoofdaanbieder in die wijk, dat is bijvoorbeeld een openbare aanbieder, 

die is hoofdaanbieder geworden. Met die aanbieder doet de gemeente zaken en u kunt dan een 

organisatie uitkiezen die diezelfde levensovertuiging heeft en die ook geborgd is in de statuten van die 

zorgaanbieder. Dat wordt uw onderaannemer en met die onderaanbieder doet u dus zaken.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Fräser, is hiermee de vraag afdoende beantwoord voor nu? Dank u 

wel. Zou u dan uw handje naar beneden willen doen? Dan wil ik nu heel graag over naar mevrouw De 

Wolff van de ChristenUnie.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Dank u wel, voorzitter. Veel gezegd. Nog drie vragen waar ik wat meer over 

wil horen. De titel van het stuk is eigenlijk ‘Wijkgericht werken versus de optimalisatie van de huidige 

werkwijze’. Wij vroegen ons af of dat niet wat verwarring oproept. Want in feite gaat het toch over of 

aanbesteden of open house? Ook in de open-house-keuze zou meer dan nu wijkgericht werken aan de 
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orde kunnen komen, bijvoorbeeld door criteria vast te stellen. Dat is één. Tweede is: Ridderkerk heeft echt 

wel een aantal organisaties waar we echt trots op kunnen zijn. Riederborgh, Reijerheem, Aafje, ze zijn 

allemaal genoemd. Klopt het dat als er aanbesteed gaat worden, dat de werknemers – wat in veel gevallen 

ook Ridderkerkers zijn – daar hun baan verliezen in ieder geval bij de organisatie waar ze dan werken? De 

laatste paragraaf 3.2 gaat over optimalisatie. Dat is een hele kleine paragraaf vergeleken bij de anderen, 

dus ik was eigenlijk wel nieuwsgierig: welke mogelijkheden ziet de wethouder tot optimalisatie? Dus stel 

dat we voor die keuze zouden gaan. Daar wou ik het even bij laten.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Wolff. Uw vraag 2 met betrekking tot banen verliezen, dan neem ik 

aan dat het gaat om organisaties die wellicht een aanbesteding niet toegewezen krijgen? Ja. Wethouder 

Franzen, zou u de vragen kunnen beantwoorden?

De heer Franzen: Ja, om maar met dat eerste te beginnen. De inhoud is net zo belangrijk als de naam die 

een keuze heeft, dus ik zou vooral zeggen: focus primair op de inhoud van een richting. De naam van die 

richting, dat is de naam die het is in dit voorstel. Wat betreft die werknemers, in het bestek kan juridisch 

geborgd worden dat een nieuwe organisatie verplicht is werknemers over te nemen. Maar hoe dat verder 

uitpakt dat is wel aan die organisatie en het personeel onderling. Dan wat betreft de voorbeelden voor 

optimalisatie, dan kijk ik even de heer Schaap aan.

De heer Schaap: Dank u wel, wethouder. Ik kan inderdaad nog een poging wagen om iets te zeggen zonder 

verbindingsverbreking. Even kijken, hoor. Er zijn inderdaad binnen het huidige bestek een aantal 

doorontwikkelingen denkbaar. Denk dan bijvoorbeeld aan het verbeteren van het contractmanagement 

ten opzichte van de huidige situatie. Daar wordt natuurlijk nu ook al stevig op ingezet, maar daar zijn we al 

(niet hoorbaar) … denk dan bijvoorbeeld aan het kiezen van de grootste aanbieders die qua omvang de 

meeste inwoners bedienen. Op basis daarvan gericht nauwere contacten aangaan en dus ook beter 

werken aan de relatie met deze partijen. Dat is een mogelijkheid (niet hoorbaar) … kwaliteit van 

dienstverlening, dus dat zit dan met name op het gebied van toezicht. Ten derde zou er kunnen worden 

gedacht aan het opnemen van tussentijdse evaluatiemomenten in het huidige bestek, waarmee je 

tussentijds wijzigingen in de aanbesteding kunnen doorvoeren op het moment dat de nieuwe 

zorgbehoeftes en ontwikkelingen in het sociaal domein plaatsvinden. Dat zijn een aantal mogelijkheden die 

daarbij horen. Ik hoop, volgens mij was met name het derde niet goed hoorbaar, de derde mogelijkheid die 

ik nog even noemde was het opnemen van tussentijdse evaluatiemomenten.

De voorzitter: Mijnheer Schaap, ik ga even kijken of mevrouw De Wolff voldoende antwoord heeft 

gekregen, ondanks de haperingen. Mevrouw De Wolff, ChristenUnie, zijn deze drie vragen beantwoord, 

voldoende? Heeft u het kunnen volgen en horen?

Mevrouw De Wolff-ter Beek: De laatste viel niet mee, maar met een hoop gepuzzel haal ik er wel uit dat er 

een aantal mogelijkheden zijn. Op de eerste wil ik toch nog even doorgaan. Gaat de keuze nou over of 

aanbesteden of inhoud? Dat is eigenlijk de vraag waar ik …

De voorzitter: Dat is de vraag, wethouder Franzen. Een hele simpele vraag: gaat het over aanbesteden of 

inhoud? U heeft maar twee smaken, om maar even in uw bewoordingen te blijven.

De heer Franzen: U bent wel streng. Officieel is het eerste een aanbesteding en het tweede een inkoop, 

maar beiden zijn gebonden aan Europese regels, gelet op het bedrag waar het om gaat.

De voorzitter: Toch bijzonder dat u er dan meer woorden aan kunt spenderen. Maar ik neem aan dat het 

voor mevrouw De Wolff nu nog duidelijker is.
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De heer Franzen: Voorzitter, als ik mag en die ruimte mag nemen. Vandaag ligt niet de voorkeur op hoe we 

gaan aanbesteden, maar welke kant we op willen. Dus ik zou toch willen pleiten voor de keuze die gemaakt 

kan worden, de richting die meegegeven kan worden is echt: welke richting heeft de voorkeur van de 

fractie? Dus zeg maar de inhoud.

De voorzitter: Mevrouw De Wolff, ChristenUnie, u wilt daarop reageren, denk ik.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Ja. Stel dat we kiezen voor open house, klopt het dan dat er nog genoeg 

mogelijkheden zijn, zoals mijnheer Schaap net aandroeg, om ook daarbinnen wijkgericht te gaan werken?

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ook in dat scenario zal er een overlegtafel georganiseerd worden waarin 

wijkvraagstukken besproken gaan worden met de zorgaanbieders en de partners die actief zijn in 

Ridderkerk.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Zou je ook zo de … Sorry, voorzitter.

De voorzitter: Ik geloof dat ik inderdaad de naam krijg dat ik echt streng ben. Mevrouw De Wolff.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Dank u wel, voorzitter. Zou het ook zo kunnen zijn dat je in de open-house-

regeling zulke criteria opstelt, waardoor aanbieders als bijna vanzelf in een bepaalde wijk terechtkomen? Ik 

weet niet of ik het helemaal goed verwoord, ik hoop dat u het begrijpt.

De voorzitter: We gaan even kijken of wethouder Franzen uw vraagstelling heeft begrepen. Ik ga ervan uit 

van wel. Ik heb uw hoog zitten, mijnheer Franzen, u hoort het.

De heer Franzen: Het kan, maar wie er uiteindelijk gegund krijgt dat is echt op basis van de criteria en ik 

kan niet garanderen dat als je het toe spreidt naar een bepaalde aanbieder, dat die aanbieder het ook 

wordt. Dus er kan altijd iemand anders opstaan die inschrijft en beter aan de criteria voldoet.

De voorzitter: Mevrouw De Wolff, is het u nu duidelijk, voldoende?

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Voor nu wel even.

De voorzitter: Geweldig, dank u wel. Wilt u dan uw handje naar beneden doen? Dat heeft u al gedaan. 

Mevrouw Kleiker, CDA, u heeft nog een aanvullende vraag, begrijp ik? Wilt u deze stellen?

Mevrouw Kleiker: Dank u wel, voorzitter. Even een voorbeeld om duidelijk te maken wat ik bedoel. 

Aanbesteding in de wijk Drievliet ’t Zand is gegund aan Aafje en de aanbesteding in Wijk West is gegund 

aan de Riedeborgh. Nou woon ik in West, maar ik wil niet naar de Riedeborgh, maar ik wil naar Aafje. 

Wordt dan Aafje onderaannemer van de Riedeborgh?

De voorzitter: U heeft uw vraag heel duidelijk gesteld, dus daar gaan we antwoord op vragen van 

wethouder Franzen.

De heer Franzen: Stel, u woont in wijk twee en in die wijk is Aafje hoofdaanbieder en u wilt zorg van de 

Riedeborgh. Dan kunt u bij de Riedeborgh aankloppen voor zorg. De Riedeborgh wordt dan 

onderaannemer, als zij dat willen, en is dan uw aanspreekpunt. Aanspreekpunt voor ons blijft de 

hoofdaanbieder en de communicatie tussen aanbieders is aan de aanbieders zelf.

De voorzitter: Mevrouw Kleiker, ik zie dat u graag daar nog even op wil reageren.
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Mevrouw Kleiker: Maar dat is toch een geschuif van gelden? Want jullie hebben toch een contract met 

Aafje? Dan moet de Riedeborgh een onderaannemerschap gaan afsluiten met Aafje, terwijl jullie als 

gemeente een contract hebben met Aafje. Dan wil even een uitstapje maken naar Rotterdam. Ik woon in 

de wijk Feijenoord, maar ik wil dagbesteding afnemen bij Lelie Zorggroep – daar werk ik, dus vandaar dat 

voorbeeld – die zitten op de rand van Feijenoord en Lombardije. Dus ik ga naar Lombardije voor die 

dagbesteding. Ik kan gewoon met mijn indicatie bij Lelie Zorggroep terecht, omdat Lelie Zorggroep in het 

Rotterdamse een preferent-aanbieder is. Dat zij in Lombardije wat meer cliënten hebben komt omdat zij 

daar die dagbesteding hebben, een thuiszorgteam en ook huishoudelijke hulp hebben. Maar daar wordt 

niet onderling geschoven in wijken, want je hebt een contract met de gemeente. Dus in dit geval: Aafje 

heeft een contract met de gemeente Ridderkerk. Die moet dan geld gaan bietsen bij? Daar kan ik niet 

helemaal, dat vind ik echt wel heel bijzonder. En dat vraagt veel administratieve rompslomp van die 

organisaties en geschuif met cliënten.

De voorzitter: Dank u wel. U wilde nog één opmerking aanvullend plaatsen?

Mevrouw Kleiker: Ja, ik vind het heel verdrietig dat mensen die al heel lang dezelfde huishoudelijke hulp 

hebben straks van huishoudelijke hulp moeten veranderen. Ik denk dat u zwaar onderschat wat de 

huishoudelijke hulp betekent voor heel veel mensen. Dat is vaak de eerste medewerker van een 

zorgorganisatie die bij mensen binnenkomt, die al jaren daar schoonmaakt. Die maakt niet alleen schoon, 

die maakt een praatje, die bouwt een relatie op. Die ziet als eerste dat het niet goed gaat met die cliënt en 

dan gaat de gemeente bepalen dat er een andere aanbieder in die wijk komt. Dan moet die huishoudelijke 

hulp weg. In Rotterdam is de grootste ontevredenheid een aantal jaren gegroeid, toen zorgorganisaties 

bepaalde wijk kregen. Dus toen moesten bijvoorbeeld in het centrum opeens alle mensen huishoudelijke 

zorg afnemen van Lelie Zorggroep en niet meer de vertrouwde Aafje-medewerker of Humanitas-

medewerker. Enorm veel ontevredenheid, heel veel groot, groot verdriet en binnen een jaar heeft de 

gemeente het teruggedraaid, omdat het zoveel frustratie, verdriet en ellende en vervuiling veroorzaakte, 

want er waren mensen die zeiden: ik laat niemand binnen, want die mevrouw ken ik, daar heb ik die band 

mee. Dus u merkt het aan alles: ik ben geen voorstander van het wisselen van dit soort hele belangrijke 

mensen in iemands leven. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kleiker, CDA, voor toch wel een goed betoog voor alle mensen die 

afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. Wethouder Franzen, wilt u hierop nog reageren? 

De heer Franzen: Mevrouw Kleiker geeft de persoonlijke kanten aan van de …

De voorzitter: Wethouder Franzen, ook bij u stuitert het internet wellicht, dus wij horen u nu niet meer.

De heer Franzen: Eventjes kijken. Ben ik er weer of niet?

De voorzitter: Ja, u bent er weer.

De heer Franzen: Mevrouw Kleiker geeft heel goed de persoonlijke kant aan. Ik heb uitgelegd hoe het 

juridisch zit en de theorie van de aanbesteding. Maar daarmee geven we ook als college eigenlijk wel aan 

hoe belangrijk dit is. Huishoudelijke hulp, begeleiding, dagopvang, het raakt heel veel mensen. Ik zei het 

net al. Dat is ook de reden dat als het college ervoor gekozen zou hebben om beide scenario’s aan u voor 

te leggen, zodat u ook zelf richting kunt meegeven aan het college. Ik snap dat er soms tijddruk op zit, het 

proces is niet ideaal wat dat betreft, maar er is wel de mogelijkheid voor de raadsleden om richting mee te 

geven en dat is toch – gelet op het onderwerp – heel belangrijk. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Het is inderdaad aan de raad om daar een definitieve klap op te 

gaan geven. We hebben allemaal de woorden van mevrouw Kleiker gehoord, die kunnen we allemaal mee 
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terug nemen naar de fractie. Dank u wel daarvoor. Mevrouw Ripmeester, u had ook nog een aanvullende 

vraag of opmerking?

Mevrouw Ripmeester: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een paar vragen ondertussen opgeschreven. Eén is 

de opmerking van de wethouder, waarin hij zegt: we gaan natuurlijk één aanbesteding in. Wat ik al zei: dat 

vind ik een heel raar plan. Maar goed, we gaan één aanbesteding in, maar we gaan wel drie contracten 

tekenen, alsof het ons eigen contract is. Tegelijkertijd wordt aangegeven: ja, maar we willen de 

beheersbaarheid hebben bij beide contracten, we willen dingen kunnen afspreken. Maar op het moment 

dat we drie contracten, we hebben bij het Wmo-vervoer kregen we als antwoord juist: we kunnen niks 

meer veranderen, want we hebben één aanbesteding gedaan. Terwijl we daar ook drie aparte contracten 

hebben getekend. Dus dit gaan we nu weer doen, dus hoe ver reikt dan onze lokale kleur? Hoort u mij 

nog? Ik zie allemaal stil beeld. Ja, ziet u mij? O, dat is prettig, dat het van mijn kant deze keer goed werkt.

De voorzitter: Ja, het gaat uitstekend zelfs. Er zijn geen klachten.

Mevrouw Ripmeester: Dat was één aanvullende vraag. Een andere vraag is: wanneer we de positie van de 

cliënt centraal zetten – mevrouw Kleiker gaf al een vurig pleidooi daarvoor – dan geldt dat niet alleen voor 

huishoudelijke hulpen, maar ook voor begeleiders en ook voor dagbesteding waar gewoon hele 

persoonlijke relaties worden opgebouwd, die al dan niet verbroken worden. We hebben het al gehad over 

de grootte van de wijk. Ridderkerk is maar één wijk, dus in de ogen van Rotterdam is Ridderkerk maar één 

wijk, 46.000 is één wijk. Wij gaan dat nu versnipperen, want elke wijk is 7000 mensen, dan gaan we dus 

overal iets opzetten. Dat vind ik vrij klein en we beperken dan de keuze voor de cliënten en de positie van 

de cliënten wordt ook nog ingewikkelder en de administratie en het gedoe bij de zorgaanbieder wordt 

groter. Dat zal best bij grote zorgaanbieders goed gaan, maar we hebben ook een heleboel kleine 

specialismes. Dat zijn maar kleine bureaus die één ding heel erg goed kunnen, maar dat is maar klein. Dus 

waar zadelen we hen dan mee op en komt dat de kwaliteit nou echt wel ten goede van de cliënt? Wie gaat 

dan straks ook bepalen wie het recht heeft op onderaannemerschap? Moet ik dan bij de hoofdaannemer 

gaan bedelen? Of wie bepaalt dat ik het recht heb op een overgangsrecht? Ik vind de positie van de cliënt 

bij wijkgericht werken, zoals u het nu aangeeft, vind ik te kwetsbaar worden. Dus ik hoop dat u daarop 

kunt reageren.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Ripmeester. Wethouder Franzen, zou u hier op willen reageren?

De heer Franzen: Het worden inderdaad, als er voor richting één wordt gekozen door het college gaan we 3 

contracten worden opgesteld voor de 3 verschillende gemeenten, waarbij uitgegaan wordt voor één 

bestek voor 99%. Als wethouder zal ik dan met die andere gemeenten moeten onderhandelen hoe dat 

bestek eruit komt te zien. Wat betreft de positie van de cliënt, daar heb ik niks aan toe te voegen. Wie 

heeft recht op het onderaannemerschap? In het bestek zullen we beschrijven hoe dat recht eruitziet en dat 

zal die voorwaarde voor levensbeschouwelijk zijn of specialistisch. Als daaraan wordt voldaan is er een 

recht op onderaannemerschap. De betekent dat die cliënt zorg mag krijgen van die onderaannemer.

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester.

Mevrouw Ripmeester: Dan blijf ik bij die vraag: wie bepaalt dat? Want alles in zorg is relatie en alles is 

subjectief. Dus wie bepaalt dan dat hier maatwerk nodig is? Wie bepaalt dan dat de impact zo groot is dat 

er overgangsrecht is? Wie bepaalt dat? Bepaalt dat de cliënt, met al zijn kwetsbaarheden en zijn 

bijzonderheden of bepaalt dat een hoofdaanbieder?

De voorzitter: Wethouder Franzen.
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De heer Franzen: Ook wie recht heeft op overgangsrecht, ook dat zal in het bestek bepaald worden als er 

voor scenario één wordt gekozen.

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester, is dat voldoende antwoord op uw vraag vooralsnog?

Mevrouw Ripmeester: Eén vraag nog. Even over de rest van het proces. We hebben nu vragen gesteld, 

wanneer wilt u de mening weten? Is dat de volgende ronde?

De voorzitter: Vanavond.

Mevrouw Ripmeester: Maar is dat op de agenda ook nu? Of gaan we eerst deze vragenronde afsluiten en 

gaan we dan een rondje mening doen?

De voorzitter: Het lijkt mij verstandig dat we eerst even een rondje afsluiten en dan mening doen. Dan 

heeft u nog even respijt om daarover na te denken.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel.

De voorzitter: Dan het handje van mijnheer Los van Echt voor Ridderkerk was omhoog, maar is inmiddels 

weer naar beneden. Mijnheer Los, heeft u nog een vraag of aanvullende opmerking? 

De heer Los: Een vraag, voorzitter, want ik popel eigenlijk om al te beginnen over de mening.

De voorzitter: Dan mag u nog heel even wachten, want dan heeft u mevrouw Kleiker nog even voor u.

De heer Los: Nou, dan wacht ik daar even op, voorzitter.

De voorzitter: Oké, helemaal fijn. Mevrouw Kleiker, u heeft nog een aanvullende opmerking of vraag?

Mevrouw Kleiker: Een vraag deze keer. Dank u wel, voorzitter. Misschien is die al beantwoord, hoor, maar 

nog even voor mijn duidelijkheid. Bij een openhouseversie, kan de gemeente dan zeggen ‘oké, we gaan 

niet verder dan 30 partijen’ of moet je dan iedereen die daarop inschrijft ook toelaten? Kan een gemeente 

niet zeggen ‘ik ga met 25 partijen in zee dan de 40 die zich hebben ingeschreven’?

De voorzitter: Wethouder Franzen, kunt u deze vraag beantwoorden?

De heer Franzen: Het maximeren van het aantal partijen is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om te sturen 

op het instroommoment. Iedereen die zich inschrijft is dan toegelaten op de markt en dat betekent dat die 

partijen dan cliënten mogen bedienen. Maar het hoeft niet, ze kunnen ook slapende deelnemer zijn bij de 

overeenkomst.

De voorzitter: Dank u wel, wethouder Franzen. Dan zijn nu alle vragen gesteld en opmerkingen gedaan. 

Dan wil ik nu graag dat de partijen uitspreken voor welke voorkeur zij gaan. Mijnheer Los, u stond te 

popelen, dan mag u nu ook als eerste het woord.

De heer Los: Voorzitter, scenario één, daar kleven ontzettend veel nadelen aan, dat heb ik vandaag al een 

aantal keren gehoord en ik heb het zelf ook gedacht bij het lezen van het hele stuk. Het is iets waar heel 

veel mitsen en maren aan zitten, heel veel onduidelijkheden in zitten, heel veel variabelen in zitten, waarbij 

mensen ook kunnen weigeren om mee te doen. Bovendien, een Europese aanbesteding waar ook heel veel 

uitglijmomenten in zitten, we hebben dat al heel vaak aan de hand gehad. Dus ik wil overduidelijk zijn: 

scenario twee is het enige wat ons enige zekerheid, rust en kwaliteit kan brengen. Scenario twee, voor alle 

duidelijkheid.
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De voorzitter: Mijnheer Los, het staat voor u genoteerd, voor de partij Echt voor Ridderkerk. Mijnheer 

Westbroek, Partij 18PLUS.

De heer Westbroek: Dank u wel, voorzitter. Ik zat ook al eventjes te wachten om de wethouder wat 

richting te geven. Voor ons ook scenario twee en daar laat ik het bij.

De voorzitter: Prima, dank u wel. Willen de heren Westbroek en Los het handje naar beneden doen, 

beiden? Dank u wel. Mevrouw Van Nes-de Man, Burger op 1.

Mevrouw Van Nes-de Man: Even kijken, hoor.

De voorzitter: U bent hoorbaar.

Mevrouw Van Nes-de Man: Ik kan me alleen maar bij de vorige sprekers aansluiten. Wij zijn ook echt voor 

scenario twee. We vinden het ongelooflijk belangrijk dat voor onze inwoners, die kwetsbare groep, die 

ouderen, gewoon continuïteit in zorg en verzorgers is. Dat vind ik veel belangrijker als een soort voordeel 

wat behaald zou kunnen worden uit de bredere aanbesteding met Barendrecht en Albrandswaard. Dus 

duidelijk scenario twee.

De voorzitter: Die staat voor u genoteerd. Dank u wel, mevrouw Van Nes-de Man. Mevrouw Dirks, 

GroenLinks.

Mevrouw Dirks: Ja, excuses allereerst voor mijn camera. Er schijnt hier volop licht, maar ik weet niet 

waarom hij het niet doet. Wij gaan ook voor scenario twee, meer omdat we echt naar de persoonlijke kant 

kijken boven juridisch. Wat mevrouw Kleiker inderdaad al aangaf: als mensen echt al jarenlang aan één 

iemand zijn gewend en daar een band mee hebben opgebouwd dan is het gewoon belangrijk dat ze die 

kunnen houden.

De voorzitter: Helemaal geweldig, dank u wel. Het staat voor u genoteerd. Mevrouw Fräser, D66.

Mevrouw Fräser: Voorzitter, het zal u niet verbazen dat ook de voorkeur van D66 uitgaat naar scenario 

twee, omdat ik het belangrijk vind dat cliënten hun vertrouwde zorg kunnen blijven genieten. Ik vind de 

efficiëntie en voordelen van beheersbaarheid van de gemeente belangrijk, maar het belang van cliënten 

staat voor mij voorop en om die reden is scenario twee voor mij (niet hoorbaar).

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Fräser. Mevrouw Dirks, zou u ook nog even uw handje naar beneden 

willen doen? Dat blijft het voor mij ook duidelijk en overzichtelijk. Dank u wel. Mevrouw De Wolff, 

ChristenUnie.

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Dank u wel, voorzitter. Ook wij gaan voor scenario twee. We hopen dat er 

nog heel veel te verbeteren en uit te bouwen is in plaats van de huidige situatie. Daarbij, het kiezen voor 

een eigen keuze staat bij ons voorop, dus scenario twee.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Dirks, uw handje staat nog omhoog. Wilde u nog wat toevoegen? 

Nee? Hij is nu naar beneden. Mevrouw Ripmeester, PvdA.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, voorzitter. Allereerst nogmaals mijn pleidooi om er niet één 

aanbesteding van te maken, maar het op te knippen en in volgorde uit te zetten, zodat het niet één grote 

brij wordt. Wij gaan ook voor scenario twee. Wij begrijpen de wens van de gemeente om het 

beheersbaarder te maken, maar wij denken dat het beheersbaarder wordt bij goede voorwaarden in het 

contract, zeker als die voorwaarden aansluiten op de problemen die in de organisatie worden ervaren. Als 

er daar wat meer lijn in zit dan verwachten wij daar veel van. Wij verwachten ook veel van meer 
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contractmanagers. Dat wordt misschien inderdaad veel contractmanagers, maar aan de andere kant: zij 

betalen zichzelf terug. Misschien dat op het moment dat dat strakgetrokken is, dat op termijn ook wel 

weer minder kan worden. Maar de positie van de cliënt is echt leidend, dus die keuzevrijheid, maar ook de 

klachten en de invloed die zij kunnen hebben op hun aanbieder. Ik wil nog wel een pleidooi doen om bij 

huishoudelijke hulp af te stappen van de resultaatverplichting en over te gaan naar (niet hoorbaar) en dat 

ook echt te doen, ook al zegt de wet iets anders. Het geeft onduidelijkheid bij cliënten, die 

resultaatverplichting. Het is ook, er wordt gezegd rechtsondermijnend. Dat wordt nu wel rechtgetrokken, 

maar het voelt niet goed op deze route. Ik zou heel graag willen meegeven dat de gemeente bepaalt het 

tarief bij de open house. Laat dat ook vooral een fatsoenlijk tarief zijn. Het hoeft geen royaal te zijn, het 

mag best een reëel tarief zijn, maar laten we zorgen dat we ook onze medewerkers een fatsoenlijk 

betaalde baan kunnen aanbieden. Dus stel grenzen vooral aan de top, aan de Balkenendenorm of hoe dat 

dan ook heten mag, maar zorg dat die mensen, wat ik vind, minimaal € 14 per uur verdienen, zodat zij een 

fatsoenlijk salaris hebben en zich dat ook weer kunnen besteden in Ridderkerk. Want daar worden onze 

cliënten beter van, maar ook onze medewerkers en ook onze lokale economie. Dus graag ook dat aspect 

meenemen in de aanbesteding. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Ripmeester, het staat genoteerd. Mag ik de heer Kardol, SGP, het 

woord geven?

De heer Kardol: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik de mening van veel gebruikers zal verwoorden als ik 

zeg dat de SGP zich het meest comfortabel voelt bij scenario twee. Niet alleen als het gaat om de 

gegarandeerde keuzevrijheid, maar ook op tal van andere punten die tijdens deze vergadering de revue 

zijn gepasseerd.

De voorzitter: Prima, staat genoteerd. Mevrouw Ripmeester, wilt u uw handje naar beneden doen? Ook 

graag mijnheer Kardol, tenzij u nog wat wilt melden. Mevrouw Kleiker, CDA.

Mevrouw Kleiker: Het zal u niet verbazen – dank u wel, voorzitter – dat ook wij voor scenario twee gaan. Ik 

hoop dat er een manier te vinden is waarop dit beheersbaar blijft, want die wens snap ik ook wel vanuit de 

gemeente, maar voor wat betreft de bewoner vind ik scenario twee, of vinden wij als CDA scenario twee 

het beste scenario.

De voorzitter: Prima. Dank u wel, mevrouw Kleiker, staat genoteerd. Zijn er nog meer partijen die hun 

voorkeur uit willen spreken? Mijnheer Visser, VVD Ridderkerk.

De heer Visser: Ja, dank je wel. Wij gaan toch – als enigen als ik het zo begrijp – voor scenario één. Maar ik 

vind wel dat de keuzevrijheid van de cliënt bepalend moet zijn en dat ook gegarandeerd moet worden dat 

de situatie zoals die nu is niet te veel verstoord wordt. Ik denk dat dat ook ingebed kan worden in scenario 

één, bij de nieuwe aanbieder. Dank je wel.

De voorzitter: Prima. Dank u wel, mijnheer Visser, VVD Ridderkerk, staat genoteerd. Leefbaar Ridderkerk, 

als ik zo vrij mag zijn, kiest ook voor keuze nummer twee. Wethouder, heeft u het allemaal meegekregen? 

Alle partijen gaan in ieder geval voor voorkeur twee, één partij voorkeur nummer één.

De heer Franzen: Dank, voorzitter, ik heb het meegekregen. Ik ga de band zeker nog afluisteren voor het 

vervolgproces en als college houden we u op de hoogte van de genomen keuze en zullen u informeren 

gedurende het hele proces.

De voorzitter: Prima. Begin januari komt u hier bij de commissie dan wel raad op terug?
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De heer Franzen: In het college nemen we begin januari het besluit en over dat besluit zullen we u dan in 

januari informeren.

De voorzitter: Prima. Dank u wel, staat genoteerd. Dan …

Mevrouw Fräser: Mag ik nog een vraag stellen, voorzitter? Sorry, ik denk dat mijn handje (niet hoorbaar) 

geweest.

De voorzitter: Ja, uw handje kwam niet omhoog, want daar zat ik al naar te kijken. Maar mevrouw Fräser, u 

krijgt natuurlijk het woord. Alstublieft.

Mevrouw Fräser: Dat komt ook omdat ik geen handje had opgestoken, maar omdat ik dacht: het is sneller 

om even zo in te breken.

De voorzitter: Prima.

Mevrouw Fräser: Krijgt de raad nu, voordat het wordt aanbesteed, te horen wat de uiteindelijke keuze is 

geweest? Dat vind ik nog wel interessant om te weten.

De voorzitter: Dat is zeker een hele interessante vraag. Wethouder Franzen, zou u die willen 

beantwoorden?

De heer Franzen: Het college neemt het besluit en zal de raad daarover informeren. Dus de 

volgordelijkheid is dat u als raad geen beslissing neemt over de aanbesteding zelf. Mocht iets niet passen 

binnen het budget …

Mevrouw Fräser: (niet hoorbaar)

De voorzitter: Mevrouw Fräser. Dat is op zich … Ja?

Mevrouw Fräser: … dat wij niet de beslissing nemen, maar mijn vraag is nu in de volgordelijkheid naar de 

aanbesteding. U neemt in het college een besluit en dan gaat u aan besteden. Maar horen wij voordat u 

gaat aanbesteden als raad waar u als college voor heeft gekozen? Ik snap wel dat wij daar niet over gaan, 

maar het gaat over: wanneer krijgen wij te horen wat het college heeft besloten er is de aanbesteding dan 

al gedaan?

De heer Franzen: Het college neemt de beslissing tot aanbesteding en dan informeren wij de raad 

daarover, dus dat betekent dat u het pas na het besluit te horen krijgt, wat het is geworden.

De voorzitter: Maar dat is dan ook voordat de aanbesteding daadwerkelijk plaats gaat vinden? Dat is de 

vraag die …

De heer Franzen: Nee, dat is niet zo. Het besluit van het college is stap één in die aanbesteding, dus vijf 

over twaalf is ook nog steeds na twaalven, als dat de strekking is.

De voorzitter: Nu maakt u het zelf onduidelijk. De vraag is: u neemt begin januari een besluit in het college, 

dan wordt het wel of niet aanbesteden. Als het aanbesteden wordt, wordt de raad voordat er 

daadwerkelijk aanbesteed wordt geïnformeerd? Dat is de vraag. Ja, ik ben streng. Excuus.

De heer Franzen: Dus daarom is deze commissievergadering ook heel belangrijk, voorzitter, omdat hier de 

richting mee wordt gegeven voor een te nemen besluit.
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De voorzitter: Ja, maar de raad wordt geïnformeerd voordat er daadwerkelijk aanbesteed wordt?

Mevrouw Fräser: Daarna.

De voorzitter: Nee. Pas daarna. Dus dan is de aanbesteding al een feit. Mevrouw Fräser, we hebben het 

antwoord. Dank u wel. 

Mevrouw Fräser: We hebben het antwoord. Of we er gelukkig van worden is een tweede, maar we hebben 

het antwoord.

De voorzitter: Dat is aan u. Als voorzitter kan en mag ik geen uitspraken over doen. Mevrouw Ripmeester 

wil ook graag nog een opmerking plaatsen. U mag.

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Mijn vraag was: hoe veel invloed hebben we dan als raad op die 

aanbesteding? Want we hebben nu alles gemeld, u neemt dat mee. We zijn denk ik heel helder geweest in 

wat we u adviseren. We zijn heel helder geweest in waar wij denken dat de pijnpunten liggen. Hoe 

communiceert u dan helder terug dat het gelukt is om onze pijnpunten van de commissie mee te nemen in 

die aanbesteding en hoe u dat gaat oplossen? Denkt u dat u dat gaat lukken, gezien het feit dat de andere 

twee gemeentes al gekozen hebben voor wijkgericht werken?

De voorzitter: Wethouder Franzen, eigenlijk wordt er van u wel of geen toezegging gevraagd aan u.

De heer Franzen: Het Ridderkerks college heeft nog geen standpunt ingenomen, dat gaan we begin januari 

doen. Wij kunnen nog steeds tussen beide scenario’s kiezen en u geeft een duidelijke richting mee, dus ik 

ga het college een voorstel doen, gehoord hebbende de commissie. Over dat collegebesluit wordt u met 

een raadsinformatiebrief geïnformeerd en er liggen twee typen richtingen voor. Bij beiden hoort een ander 

proces, dus in die raadsinformatiebrief informeer ik u ook over het te lopen proces en wanneer ik u nog 

meer tijdens dat proces informeer met een raadsinformatiebrief.

De voorzitter: Dan verzoek ik de wethouder dringend mee te nemen dat de commissie in al haar wijsheid 

heeft besloten dat vrijwel alle partijen vinden dat er voor scenario twee gekozen moet worden. Ik zou 

zeggen: neem het mee in uw achterhoofd. Mevrouw Fräser, u wilt hierop ook nog wat toevoegen?

Mevrouw Fräser: Heel graag. Ik zou toch heel graag aan de wethouders overweging willen meegeven om 

de raad, alvorens de aanbesteding daadwerkelijk plaatsvindt, te informeren over het besluit van het 

college.

De voorzitter: Wethouder Franzen, is dat tijd-technisch haalbaar? 

De heer Franzen: Nee. 

De voorzitter: Zullen we dat als eerste even stellen.

De heer Franzen: Nee, want er zit … Voorzitter, in één van de eerste collegevergaderingen van het nieuwe 

jaar zal die beslissing gemaakt worden. Als ik voor die datum de raad moet informeren met een 

raadsinformatiebrief heb ik een andere collegevergadering nodig, dus tijd-technisch kan ik het niet met 

een raadsinformatiebrief laten weten.

De voorzitter: Mevrouw Fräser.

Mevrouw Fräser: U kunt gewoon nadat het collegebesluit is genomen ons informeren over, zo snel 

mogelijk, wat dat besluit is geweest, voordat u daadwerkelijk de aanbesteding op het internet zet. Ik denk 
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dat dat op zich wel mogelijk is en dat is mijn vraag aan u: kunnen wij daar, voordat de aanbesteding 

daadwerkelijk is uitgezet, horen wat de aanbesteding is geworden, voor welke variant het college gaat?

De heer Franzen: Voorzitter, ik zeg u toe dat ik zodra het college het besluit heeft genomen al informeel 

meld wat het is geworden, zodat u daarna de raadsinformatiebrief krijgt.

De voorzitter: Ik denk dat dat een toezegging is waar vele commissieleden blij van worden. Ik heb hier de 

griffier erbij zitten, dus die heeft het genoteerd, dus u wordt hier ook aan gehouden. Mijnheer Los, u heeft 

uw handje opgestoken.

De heer Los: Voorzitter, we worden in de weekmail toch altijd geïnformeerd over het reilen en zeilen van 

het college? Dus als je goed leest dan is dat niet eens nodig, zou ik zeggen. Ik houd het college goed in de 

gaten en als ik wat interesse heb in wat ze aan het doen zijn – en dat heb ik – dan heb ik niet een actie van 

een collegelid nodig, dat kan ik gewoon zien.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Los. De commissieleden mogen zich uitspreken, mogen ook wat vragen 

en we hebben inmiddels een toezegging van de wethouder. Ik denk dat we het wat dat betreft daarbij 

moeten laten. Dan ga ik ervan uit dat dit onderwerp voldoende behandeld is. We hebben een toezegging 

van de wethouder met betrekking tot de informatieplicht richting de commissie. Plicht, zo mag het niet 

stellen, informele informatietoezegging. Dus dat staat genoteerd. 

5. Rondvraag leden

De voorzitter: Dan wil ik nu over gaan tot de rondvraag. Zijn er nog leden die een vraag hebben voor de 

rondvraag voor deze commissie? Helemaal niemand. 

Sluiting

De voorzitter: Dan wil ik heel graag wethouder Franzen bedanken, dat hij zich ingezet heeft om alle vragen 

zo veel mogelijk te beantwoorden. Mocht er iemand toch nog alsnog vragen hebben, dan weten ze u 

ongetwijfeld te vinden. Dan wil ik ook graag de ambtenaren bedanken en alle commissieleden. Bedankt 

dat jullie zoveel input hebben gegeven en geniet nog even verder van jullie avond. Het is 21:30 uur, dus er 

kan nog eventjes van de vrije tijd genoten worden. Een hele fijne avond verder. Dank jullie wel.
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