
 

 Aankondiging marktconsultatie van: inkoop algemene 
voorziening huishoudelijke ondersteuning en de 
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 
 
 
De gemeente Rijssen-Holten is van plan te starten met een marktconsultatie voor bovenstaande 

diensten. 

De gemeente Rijssen-Holten stelt bij de doorontwikkeling van haar beleid in het sociaal domein 

transformatie, resultaatgericht werken, het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners met een 

ondersteuningsvraag, eenvoud en administratieve lastenvermindering centraal. Het doel hiervan is 

om de schaarse beschikbare middelen zo veel mogelijk in te zetten op de ondersteuning zelf en niet 

aan bureaucratie. De genoemde uitgangspunten vertalen zich ook door in het beleid omtrent 

huishoudelijke ondersteuning. De gemeente Rijssen-Holten heeft ervoor gekozen de huishoudelijke 

ondersteuning voor Wmo-cliënten met regievermogen onder te brengen in een algemene 

voorziening huishoudelijke  ondersteuning. Voor Wmo-cliënten met een sterk verminderd of afwezig 

regievermogen is er een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning beschikbaar. De 

algemene voorziening HO is als basisvoorziening voorliggend op een eventueel te verstrekken 

maatwerkvoorziening HO. 

Algemene voorziening HO Rijssen-Holten  

We gaan uit van de eigen kracht van inwoners en netwerken, ook als het gaat om het schoon en 

leefbaar houden van het huis. Voor algemeen gebruikelijke hulp, zoals door familieleden, 

mantelzorgers en vrijwilligers, wordt vanuit de gemeente geen ondersteuning geboden. Pas wanneer 

dat niet volstaat en er objectiveerbare gronden voor ondersteuning aanwezig zijn, is de Algemene 

Voorziening HO mogelijk aan de orde. De gemeente Rijssen-Holten gaat er vanuit dat het gesprek 

tussen professionals en inwoners het beste antwoord biedt op de vraag hoe die ondersteuning eruit 

moet zien en tot welke inzet en activiteiten dat leidt. Dat wordt vertaald in een ondersteuningsplan 

dat per inwoner wordt gemaakt en periodiek wordt bijgesteld. 

Voor meer informatie over de algemene voorziening en maatwerkvoorziening HO verwijzen wij u 

naar het beleidskader huishoudelijke ondersteuning Rijssen-Holten in de bijlage. 

Omdat de huidige contracten voor hulp bij het huishouden dit jaar aflopen, moet de gemeente 

Rijssen-Holten de huishoudelijke hulp opnieuw aanbesteden. Voordat we de formele 

aanbestedingsprocedure starten, organiseren we eerst een marktconsultatie. Deze willen we 

benutten om een aantal punten te toetsen, zodat datgene wat we aan contractanten vragen zo reëel 

en uitvoerbaar mogelijk is. 

De planning:  

De consultatie staat reeds ingepland, te weten dinsdag 24 mei 2022 van 10.00 tot 12.00 uur in het 

gemeentehuis te Rijssen.  

 

  



Aanmelden voor consultatie & vervolg (aanbestedings)procedure  

Heeft uw organisatie ervaring met het leveren van huishoudelijke ondersteuning en wilt u  

deelnemen aan deze marktconsultatie? Fijn!  

U kunt zich uiterlijk tot en met 20 mei 2022 hiervoor aanmelden. Dit doet u door te mailen naar: 

aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van de naam van deze aanbesteding. Het 

aanleveren van vragen of eventuele agendapunten wordt op prijs gesteld. 

 

De aankondiging van de Open House procedure voor de algemene voorziening HO en de 

maatwerkvoorziening HO zal opnieuw worden aangekondigd op de website van de gemeente 

Rijssen-Holten. De uitkomst van de marktconsultatie wordt betrokken bij alle verdere keuzes voor 

deze dienst, zoals bij de contractvorm, maar ook bij de selectie –en aanbestedingsprocedure. 
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