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Zeewolde

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Zeewolde

Betreft: Raadsvoorstel documentnummer R06S005

Geacht College,
U heeft 7 mei de raad een voorstel gedaan betreffende aanpassing vergoeding huishoudelijke in
natura, een bedrag te hanteren tijdens de aanbesteding. Vergelijken we de bedragen die per 1
januari 2013 gelden met de voorgenomen te besteden bedragen dan constateren wij dat voor
categorie 1 een vermindering van € 1,58 en voor categorie 2 een vermindering van € 1,70 wordt
toegepast. Daar over categorie 3, noch over de pgb-vergoeding wordt gerept, nemen we aan dat
deze vergoedingen vooralsnog niet naar beneden worden bijgesteld. per 01-01-2014.
tevens over U heeft het tevens over een mogelijke aanpassing van € 1,- .
Daarnaast vraagt u directe mandatering.
De notulen van de raadsvergadering zijn op dit moment nog niet beschikbaar, mogelijk staan daar
(voor een deel) de antwoorden in op onze vragen, maar gezien het belang voor onze achterban
hebben wij nu de volgende vragen/opmerkingen.
Is uw voornemen bij de aanbesteding uit te gaan van een verlaging van respectievelijk € 1,58 voor
categorie 1, € 1,70 voor categorie 2 voor 1 januari 2015 en een verlaging van € 1,- per januari
2014?
Of, is uw voornemen zo mogelijk de verlaging van respectievelijk € 1,58 voor categorie 1, € 1,70
voor categorie 2 voor 1 januari 2015 door te voeren plus een verlaging van € 1,- per 2015?
Of, is uw voornemen nog anders?
Wij beseffen dat de gemeente door de voorgenomen veranderingen per 1 januari 2015 vanuit Den
Haag voor een bezuinigingsoperatie staat. De vraag is hoe deze bezuiniging zo reëel mogelijk vorm
te geven. Het is ons onwelkom als de voornemens niet alleen personen gaan raken, maar ook
gevolgen heeft voor de kwaliteit van de te leveren diensten.
In hoeverre is de kwaliteit gewaarborgd bij een verlaging van de vergoeding, c.q. in hoeverre
wordt dit voldoende meegenomen in de nieuwe onderhandelingen per 2014 èn per 2015?
In afwachting van uw reactie met vriendelijke groet,

D. van Klaarbergen – van Holland, voorzitter
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