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Aankondiging Open house procedure: Huishoudelijke 
ondersteuning 2023 gemeente Rijssen-Holten 
 

De gemeente Rijssen-Holten start met een Open House Procedure conform haar 
gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

De opdracht bestaat uit: 

De gemeente Rijssen-Holten wil middels een Open House procedure een 
raamovereenkomst sluiten met alle zorgaanbieders, die instemmen met de voorwaarden 
voor huishoudelijke ondersteuning. De voorwaarden, uitgangspunten en tarieven voor deze 
open house gelden voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.  

Deze Open House procedure bestaat uit 2 percelen. Perceel 1: algemene voorziening 
huishoudelijke ondersteuning (zorg in natura) en perceel 2: de maatwerkvoorziening 
huishoudelijke ondersteuning (zorg in natura), beide in het kader van de Wmo 2015.  
Deze Open House procedure wordt twee (2) keer per jaar opengesteld in de maanden 
november en mei, waarna toetreding per 1 januari en per 1 juli kan plaatsvinden. Inwoners 
uit Rijssen-Holten, die in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning, kunnen 
vrijelijk een keuze maken tussen de gecontracteerde aanbieders. 
 

Open House Procedure 

Er is geen sprake van een aanbesteding, maar van een Open House procedure. De 
aanbestedende dienst definieert de voorwaarden voor het leveren van de dienstverlening, 
elke geïnteresseerde aanbieder die aan de eisen voldoet, komt in aanmerking voor een 
raamovereenkomst. Er is geen sprake van een overheidsopdracht, door het ontbreken van 
het onderling vergelijken en selecteren van aanbieders. 

De voorziening Huishoudelijke ondersteuning 

De algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning kent een door de gemeente 
vastgestelde maandelijkse vergoeding per cliënt. Voor de maatwerkvoorziening 
huishoudelijke ondersteuning geldt een door de gemeente vastgesteld uurtarief. Cliënten 
hebben een gemeentelijke Wmo-indicatie nodig om gebruik te kunnen maken van de 
maatwerkvoorziening. 

De voorwaarden, uitgangspunten en tarieven voor deze Open House procedure gelden voor 
de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.  

Alle uitgangspunten en voorwaarden krijgen geïnteresseerde partijen toegestuurd na 
aanmelding. Alleen tijdens de hieronder vermelde periode is het toegestaan vragen te stellen 
(die leiden tot eventuele aanpassingen van de voorwaarden). Daarna liggen de voorwaarden 
vast. 
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De planning: 

 Publicatie:      di. 7 juni tot en met woe. 29 juni 2022 
 Aanmelding interesse:    di. 7 juni tot en met woe. 29 juni 2022 
 Verzenden voorwaarden door gemeente: direct na aanmelding interesse 
 Vragen stellen over voorwaarden tot:  ma.20 juni 2021 
 Antwoorden versturen door gemeente:  woe.22 juni 2022 
 Indienen aanmelding:    vanaf do. 23 juni 2022 t/m do. 14 juli 2022 
 Controle op aanmelding:    vrij. 15 juli – di. 19 juli 2022 
 Start datum overeenkomst en uitvoering: vanaf 1 januari 2023 

 

Bij deze Open House procedure worden alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid 
gesteld, zich binnen de gestelde termijn aan te melden. Vervolgens krijgen de aanmelders 
de uitgangspunten/voorwaarden toegestuurd. De aanbestedende dienst toetst of is voldaan 
aan de gestelde voorwaarden. Tijdens de toets op juistheid en volledigheid kan het zijn dat 
wij contact opnemen om uw aanmelding te verduidelijken.  
Met iedereen die instemt met de uitgangspunten en aan voorwaarden voldoet, wordt een 
overeenkomst afgesloten. 
 
Heeft u interesse in een raamovereenkomst voor huishoudelijke ondersteuning (algemene 
voorziening en/of maatwerkvoorziening)? Meld u dan aan.  
Dit doet u door een email te sturen met daarin de naam van uw organisatie en een 
contactpersoon naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het 
bovenstaande nummer en naam van deze procedure. Dan sturen wij u de voorwaarden en 
uitgangspunten toe. Heeft u vragen naar aanleiding van deze aankondiging? Mailt u deze 
dan ook naar aanbesteden@rijssen-holten.nl 
 

 


