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Geachte raadsleden, 

  

 

Op 17 juni ontving ik een dagvaarding van één van onze aanbieders Thuiszorgorganisatie Gooi en Gooi en 

Vechtstreek (TGVS). Graag informeer ik u over de achtergronden en de vervolgstappen. TGVS is van 

mening dat de tarieven die gemeenten in Gooi en Vechtstreek hanteren  voor de bekostiging van 

huishoudelijke hulp, niet voldoende zijn. De tarieven die zijn gehanteerd bij de inkoopprocedure voor 

Wmo-zorg in 2016 zijn zorgvuldig tot stand gekomen op basis van jarenlange monitoring door de Regio 

en de kostenstructuur van andere  zorgaanbieders. De tarieven zijn voor iedere aanbieder hetzelfde. De 

tarieven liggen bovendien boven het landelijk gemiddelde. Ons belangrijkste tarief voor huishoudelijke 

hulp bedraagt €26,40. TGVS eist hierop een verhoging van tenminste 11,3%. 

 

Eerder kort geding 

In 2016 heeft TGVS een eerder kort geding, met als inzet om de tarieven te verhogen, verloren. De rechter 

was van oordeel dat de tarieven zorgvuldig waren bepaald, en dat het niet nodig was om de duurste 

kostenstructuur van een enkele aanbieder (TGVS) als basis voor het tarief te hanteren. TGVS is toen niet 

in hoger beroep gegaan. TGVS heeft zich vervolgens ingeschreven bij de Europese aanbesteding en zich 

met de tarieven, eisen en de regeling over de indexatie van de tarieven akkoord verklaard. In 2018 heeft 

TGVS zich opnieuw akkoord verklaard met de nieuwe (verhoogde) tarieven en de wijze van indexatie. De 

bestuurders van TGVS hebben dus twee keer voor akkoord hun handtekening gezet onder de tarieven.  

 

Continuïteit 

Wij betreuren het dat TGVS de stap naar de rechter heeft gemaakt. Als opdrachtgever had ik graag met 

hen naar een constructieve oplossing willen zoeken. Ik ben van mening dat ons tarief voor huishoudelijke 

hulp toereikend is. Ik hecht eraan te benadrukken dat er geen aanleiding is dat inwoners hinder 

ondervinden van de door TGVS aangekondigde kort geding procedure. Het kort geding heeft geen effect 

op de bedrijfsvoering door TGVS en de continuïteit van de door TGVS geleverde Wmo-ondersteuning.  

 

Vervolg 

Op 25 juni dient het kort geding en ik verwacht voor het zomerreces een uitspraak van de rechtbank. 

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
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Zonder vooruit te lopen op de uitspraak van de rechter, zie ik deze zaak met vertrouwen tegemoet. Dit 

geldt ook voor mijn collega’s uit het portefeuillehouders overleg sociaal domein. Ik informeer u 

vanzelfsprekend over de uitspraak en het vervolg. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, 

neemt u dan contact op met Wendy van Neer of Marco van der Spek-Stikkelorum zij zijn respectievelijk te 

bereiken op de telefoonnummers 06-23940329 en 06-35118637.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

<naam wethouder> 

  

 


