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Raadsvragen   
Van de raadsleden dhr. P. van der Voort (BBL) en dhr. N. 
Rennenberg (OAE) over Zorgwacht 
 
Op verzoek van het Ouderen Appèl Eindhoven wordt op dinsdag 14 juni de brief van de 
Zorgwacht de dato 6 mei 2016 inzake de onderhandelingen met de gemeente 
Eindhoven voor de meningsvormende vergadering geagendeerd. Om ons goed te 
kunnen voorbereiden op de materie stellen wij nog een aantal vragen, aanvullend op de 
vragen die al in een eerder stadium gesteld zijn. Kunt in de beantwoording van de 
vragen een toelichting geven en niet volstaan met een simpel ja of nee? Voor de goede 
orde het memo van 28 april 2016 van de wethouder vinden wij onvoldoende om tot een 
afgewogen meningsvorming over te gaan. 
 
1. Kan het college aangeven op welke momenten het college in procedure is geweest 

met Zorgwacht? Kan het college deze procedure(s) beschrijven?  
2. Is het college van mening dat in de contacten met Zorgwacht en de berichtgeving 

aan de raad over Zorgwacht de noodzakelijke zorgvuldigheid is betracht?  
3. Kan het college aangeven of alle deelnemers van gemeentezijde, op de 

verschillende momenten in de procedure(s) met Zorgwacht handelingsbevoegd 
waren?  

4. Kan het college aangeven of de gemeentelijke spelers in de procedure(s), de 
procedurele discipline in acht hebben genomen?  

5. Kan het college aangeven of in de procedure(s) door de gemeentelijke deelnemers 
voldoende vakbekwaam gehandeld is?  

6. Zijn in de procedure(s) rond Zorgwacht de integriteitsregels die gelden bij 
aanbestedingen in het Sociale Domein voldoende in acht genomen?  

7. Is in de berichtgeving aan de raad sprake geweest van tijdige, volledige, juiste 
informatie. Is deze informatie voldoende transparant?  

8. Is het juist dat de wethouder deelgenomen heeft aan contractbesprekingen met 
Zorgwacht? Hoe vaak heeft de wethouder deelgenomen aan deze besprekingen?  

9. Is het juist dat de wethouder, na afsluiting van een van deze besprekingen, waar 
overeengekomen was, dat Zorgwacht een baangarantie van 9 maanden zou 
verwerken in een nieuw contract bij het verlaten van de kamer de 
vertegenwoordiger van Zorgwacht een zin toevoegde in de trant van “O ja, maak 
van die 9 maandee n, maar 12 maanden”?  

10. Is het juist dat de wethouder  in een later gesprek persisteerde op deze 12 maanden 
eis? Waarom is op het scheiden van de markt deze 12 maanden eis op tafel 
gekomen?  
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11. Is deze 12 maanden eis in overeenstemming met de letter en de geest van 
aanbestedingen in het sociale domein, waar toch gebruik gemaakt wordt van een 
eis van minimaal zes maanden?   

12. Kan het college de gevolgde procedure(s) in een overzichtelijk tijdpad plaatsen? 
                                                                                                                 
Eindhoven, 24 mei 2016. 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1.Kan het college aangeven op welke momenten het college in procedure is geweest 
met Zorgwacht? Kan het college deze procedure(s) beschrijven? 
 
Op verschillende momenten is aan u inzicht geboden in de gevolgde procedure rondom 
Zorgwacht. Bijvoorbeeld via eerder beantwoorde raadsvragen, beantwoorde vragen voor 
vragenhalfuur en via portefeuillehoudersbrieven.  Mede vanwege de steeds 
terugkerende discussie met uw raad over dit onderwerp, treft u onderstaand in 
chronologische volgorde een gedetailleerde omschrijving van het gevolgde traject aan.  
 
De eerste verkennende gesprekken met vakschool Zorgwacht zijn eind augustus, begin 
september in 2015 op ambtelijk niveau gevoerd.  Zorgwacht heeft als maatschappelijke 
onderneming in deze gesprekken aangegeven wat haar aanbod is en een voorstel 
neergelegd. In dit voorstel ‘Zorgwacht’ worden twee doelstellingen beschreven, namelijk:  
1. ‘Het leveren van professionele mantelzorg en burenhulp op zorgniveau 2 met 

als doel het voorkomen of opheffen  van (psychosociale) 
gezondheidsproblemen bij kwetsbare ouderen en burgers met een beperking 
en/of chronische ziekte en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk.  

2. Vrouwen en mannen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben binnen 
één jaar opleiden aan de Vakschool van de Zorgwacht tot een startkwalificatie 
Helpende Zorg en Welzijn, mbo niveau 2.’ 

 
De vraag aan de gemeente Eindhoven was om 20 bijstandsgerechtigden met behoud 
van één jaar uitkering deel te laten nemen aan het opleidingstraject en om dit te 
financieren à € 600,- per persoon. Er zijn in deze gesprekken geen toezeggingen 
gedaan over de financiering en het inzetten van de uitkering. 
 
De gesprekken zijn vervolgens op ambtelijk niveau voortgezet. Zorgwacht had inmiddels 
eigenstandig een advertentie geplaatst in Groot Eindhoven over hun aanbod en de 
samenwerking met de gemeente. Zorgwacht was daarnaast eigenstandig een flyer-
campagne in de gemeente opgestart.   
 
Op 24 november  2015 is in een gesprek aangegeven het aanbod van Zorgwacht niet te 
accepteren omdat Zorgwacht geen baangarantie biedt. Zorgwacht liet per mail weten dat 
zij verder zouden gaan met al geworven kandidaten met een ww-uitkering en niet-
uitkeringsgerechtigden. Daarop is,  via een vraag voor het vragenhalfuur van de 
raadsvergadering van 15 december 2015, door het OAE medegedeeld dat Zorgwacht 
van plan is om met Tempo Team in januari 2016 de baangarantie vast te leggen. In een 
reactie op deze rondvraag hebben wij toegezegd: ‘indien de wethouder beschikt over de 
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toezegging van Tempo Team, kijkt hij hiernaar en gaat alsdan met Zorgwacht in 
gesprek.’  Zoals aangegeven in een memo van wethouder Depla aan het Presidium d.d. 
29 december 2015, is  - conform de toezegging, - contact opgenomen met Tempo Team. 
Die waren niet op de hoogte van het feit dat zij een baangarantie zouden hebben 
afgegeven aan de initiatiefnemer van Zorgwacht. Zij hadden slechts kort telefonisch 
contact gehad met Zorgwacht en een afspraak gemaakt om 13 januari verder te 
spreken. De gesprekken tussen Zorgwacht en Tempo Team hebben echter niet tot een 
afspraak geleid.  Op 19 januari 2016 is een mededeling hierover aan de raadscommissie 
gedaan.  
 
Aan Zorgwacht is in januari 2016 gevraagd om het aanbod op papier te zetten. Op 22 
januari 2016 is een aangepast plan van aanpak op 22 januari jl.  Zorgwacht biedt met dit 
nieuwe plan 20 bijstandsgerechtigden een aanbod om met behoud van één jaar uitkering 
de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en een baangarantie van minimaal 12 uur per 
week gedurende een half jaar na diplomering.  
Op 15 februari 2016 vond een vervolggesprek met Zorgwacht plaats om de mogelijke 
contractvoorwaarden door te spreken. Het gesprek bood openingen om een pilot te 
starten mits aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Wij hebben dit vastgelegd 
in een concept overeenkomst , welke op 17 maart 2016 aan Zorgwacht is aangeboden. 
Zorgwacht heeft op 18 maart jl. hierop per mail gereageerd. Zorgwacht heeft 
aangegeven dat zij niet aan de contractuele voorwaarden kan voldoen. Zorgwacht ziet in 
de concept overeenkomst een te hoog financieel risico. Om deze reden is een 
ingeplande afspraak van 21 maart 2016 geannuleerd.  Zorgwacht heeft op 5 april een 
aangepast plan van aanpak aangeboden. 
 
Op 11 april 2016 heeft vervolgens een gesprek met Zorgwacht plaatsgevonden waarbij 
de volgende basisafspraken zijn besproken: 

1) Een werkgelegenheidsproject met een baangarantie van minimaal een half jaar 
en minimaal 12 uur per week; 

2)  De baangarantie moet per bijstandsgerechtigde vooraf in een contract met de 
individuele bijstandsgerechtigde zijn vastgelegd. Dit contractje wordt vooraf ter 
accordering aan de gemeente Eindhoven voorgelegd (onderdeel van 
individuele besluitvorming van toekenning om met behoud van uitkering een 
opleidingstraject bij Zorgwacht te volgen); 

3) Deelname van maximaal 20 bijstandsgerechtigden; 
4) De studiekosten ter hoogte van EURO 600,- worden door de gemeente 

Eindhoven betaald; 
5) De begeleidingskosten komen voor rekening van Zorgwacht; 
6) Een definitief plan van aanpak, inclusief een financiële paragraaf; 
7) Afspraken "geschillenregeling"; 
8) Dit plan wordt samen met een bijlage uitvoeringsafspraken (o.a. 

contactpersonen, monitoren voortgang, communicatie) als bijlage toegevoegd 
aan een contract, waarin bovenstaande minimale voorwaarden zijn 
opgenomen. 

Tijdens het gesprek is van de zijde van de gemeente aangegeven dat zij bij een 
baangarantie afziet van een sanctie en de gevraagde eigen bijdrage van de inwoner 
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voor de dienstverlening.  De datum, waarop zowel vanuit de gemeente als vanuit 
Zorgwacht een “go of no go”  zou worden gegeven,  werd vastgesteld op 21 april 2016. 
Zorgwacht zou hierbij duidelijk maken hoe ze de baangarantie invullen.  
 
Zorgwacht biedt op 20 april per mail een aangepast plan van aanpak, zonder 
baangarantie. In dit plan van aanpak staat dat Zorgwacht Nederland voor de start van de 
cursus een intentieverklaring  tekent met de leerling waarin staat dat Zorgwacht 
Nederland bemiddelt en alles in het werk stelt om de leerling voor een half jaar voor 12 
uur per week aan het werk zet op voorwaarde dat de leerling het diploma haalt. In 
dezelfde mail vraagt  Zorgwacht ook om een aangepaste concept overeenkomst. Op 28 
april 2016 hebben wij schriftelijk aan Zorgwacht aangegeven, dit aanbod niet te 
accepteren, omdat in het aangepaste plan een baangarantie van Zorgwacht als 
werkgever ontbreekt. 
 
 
2.Is het college van mening dat in de contacten met Zorgwacht en de berichtgeving aan 
de raad over Zorgwacht de noodzakelijke zorgvuldigheid is betracht? 
 
Ja. Wij zijn van mening dat in de contacten met Zorgwacht zorgvuldig is gehandeld. Ook 
uw raad is telkens op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom Zorgwacht.  
Zie hiervoor het antwoord op vraag 1. 
 
 
3.Kan het college aangeven of alle deelnemers van gemeentezijde, op de verschillende 
momenten in de procedure(s) met Zorgwacht handelingsbevoegd waren? 
 
Ja. Van gemeentezijde zijn de gesprekken gevoerd door bevoegde personen.  
 
 
4.Kan het college aangeven of de gemeentelijke spelers in de procedure(s), de 
procedurele discipline in acht hebben genomen? 
 
Ja. Voor een onderbouwing verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1 en 2. 
 
 
5.Kan het college aangeven of in de procedure(s) door de gemeentelijke deelnemers 
voldoende vakbekwaam gehandeld is? 

 
Ja, de deelnemers hebben in de procedure(s) vakbekwaam gehandeld. Zie hiervoor het 
antwoord op vraag 1. 
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6.Zijn in de procedure(s) rond Zorgwacht de integriteitsregels die gelden bij 
aanbestedingen in het Sociale Domein voldoende in acht genomen? 
 
Ja. Bij de inkoop van producten en diensten gelden de Europese richtlijnen en de 
Aanbestedingswet. Met Zorgwacht is uiteindelijk geen overeenkomst gesloten. De 
concept overeenkomst is overigens juridisch getoetst.  
 
Bij het inkopen en aanbesteden gelden drie belangrijke uitgangspunten: objectiviteit, 
transparantie en het bieden van gelijke kansen aan aanbieders. Wij zijn van mening dat 
hier aan is voldaan.  
 
Zorgwacht wijst in haar brief op de overeenkomst tussen de gemeente en Gascogne. 
Zoals aangegeven in de portefeuillehoudersbrief  aan uw raad van 25 april 2016 is een 
overeenkomst gesloten met twee partijen, Gascogne Groep B.V. en Vebego Publiek 
Private Allianties B.V om met inzet van de Huishoudelijke Hulp Toeslag 
bijstandsgerechtigden een betaalde baan te bieden.  Wij verwijzen u naar deze 
portefeuillehoudersbrief aan uw raad d.d. 25 april 2016.  
 
7.Is in de berichtgeving aan de raad sprake geweest van tijdige, volledige, juiste 
informatie. Is deze informatie voldoende transparant? 
 
Ja, zie het antwoord op vraag 1.  
 
8.Is het juist dat de wethouder deelgenomen heeft aan contractbesprekingen met 
Zorgwacht? Hoe vaak heeft de wethouder deelgenomen aan deze  besprekingen? 

 
Dat is onjuist. 

 
9.Is het juist dat de wethouder, na afsluiting van een van deze besprekingen, waar 
overeengekomen was, dat Zorgwacht een baangarantie van 9 maanden zou verwerken 
in een nieuw contract bij het verlaten van de kamer de vertegenwoordiger van Zorgwacht 
een zin toevoegde in de trant van “O ja, maak van die 9 maanden, maar 12 maanden”? 

 
Nee, dat is niet juist. De wethouder heeft niet deelgenomen aan de besprekingen. 

 
10.Is het juist dat de wethouder  in een later gesprek persisteerde op deze 12 maanden 
eis? Waarom is op het scheiden van de markt deze 12 maanden eis op tafel gekomen? 
 
Nee, dat is niet juist. De wethouder heeft niet deelgenomen aan de besprekingen. 
Voor een bijstandsgerechtigde is een arbeidsovereenkomst van12 maanden van grotere 
waarde dan een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Hierop is terug gekomen toen 
bleek dat Zorgwacht dit niet kon bieden.  Zie ook het antwoord op vraag 11.  
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11.Is deze 12 maanden eis in overeenstemming met de letter en de geest van 
aanbestedingen in het sociale domein, waar toch gebruik gemaakt wordt van een eis van 
minimaal zes maanden. 
 
Wij maken afspraken op maat met werkgevers die vacatures hebben voor 
bijstandsgerechtigden. De afspraken kunnen dus per arrangement verschillen. 
Daarnaast kent het Sociale Domein de bestuurlijke aanbesteding Transformatie Sociaal 
Domein en de dynamische aanbesteding Persoonlijk Re-integratiebudget. In deze 
aanbestedingen wordt 6 maanden gehanteerd. De eis van 12 maanden is losgelaten 
toen Zorgwacht aangaf hieraan niet te kunnen voldoen.  
 
12.Kan het college de gevolgde procedure(s) in een overzichtelijk tijdpad plaatsen? 
 
Zie hiervoor het antwoord op vraag 1. Hier is het gevolgde traject in chronologische 
volgorde opgenomen 
 
 
Eindhoven, 21 juni 2016 


