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Onderwerp Voortgang TGVS 

 

Geachte raadsleden, 

 

In 2020 informeerde ik u over het kort geding en daarna het hoger beroep dat Thuiszorgorganisatie Gooi 

en Vechtstreek (hierna: TGVS) instelde over de tarieven van de huishoudelijke hulp. TGVS is van mening 

dat de tarieven voor het jaar 2019 ontoereikend waren. Het Gerechtshof heeft in hoger beroep geoordeeld 

dat een onafhankelijk registeraccountant een kostenonderzoek moest uitvoeren. Dit op basis van de 

‘rekentool huishoudelijke hulp’ en algemene maatregel van bestuur (AMvB) Reële kostprijzen Wmo. Uit dit 

onderzoek bleek dat er geen reden was om het Wmo-tarief (met terugwerkende kracht) aan te passen. 

Het rapport van de registeraccountant hebben alle aanbieders van huishoudelijke hulp ontvangen. Dit 

geldt ook voor u, als raadslid.  

 
WOB verzoek TGVS 
In het begin van de zomer van 2020 heeft TGVS een WOB-verzoek ingediend bij de Regio Gooi en 
Vechtstreek  en de regio gemeenten over de  stukken die een relatie hebben met het door de 
onafhankelijk accountant uitgevoerde onderzoek en de rapportage. Hieraan is gehoor gegeven en er zijn 
diverse documenten vrijgegeven. Op 23 oktober heeft TGVS opnieuw een WOB-verzoek ingediend bij de 
Regio. Met dit tweede verzoek vroeg TGVS stukken van de periode tussen het eerste verzoek (juli 2020) 
en oktober 2020 op. Op dit nieuwe WOB-verzoek is met een besluit van 18 december gereageerd en is een 
deel van de correspondentie vrijgegeven.  
 
Bezwaar TGVS tegen uitvoering WOB verzoek 
Op 6 januari 2021 heeft TGVS bezwaar aangetekend tegen het besluit op het WOB-verzoek. TGVS vindt 
dat meer stukken openbaar moeten worden gemaakt. Naast het aantekenen van bezwaar (wat bij 
ontevredenheid bij afhandeling van WOB-verzoeken de eerste aangewezen procedure is), is TGVS 
tegelijkertijd een spoedprocedure bij de bestuursrechter gestart. Hiermee vraagt TGVS de bestuursrechter 
om de gevraagde stukken alvast – dus voordat de gemeenten en de Regio de bezwaarprocedure kunnen 
afronden– openbaar te maken.  
 

Mediation 

Uiteraard vinden wij het spijtig dat TGVS opnieuw heeft besloten  een juridische procedure aan te 

spannen voor een vraagstuk dat wat ons betreft ook in dialoog met elkaar kan worden opgelost. Daarom 

hebben wij TGVS de afgelopen periode meermaals uitgenodigd voor mediation, zodat wij onder 

professionele begeleiding met elkaar in gesprek kunnen gaan. TGVS heeft bepaalde voorwaarden gesteld 

om hieraan mee te willen werken. Wij hebben besloten om deze voorwaarden te accepteren om op deze 
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wijze onder professionele begeleiding het gesprek met TGVS aan te gaan. Ook naar aanleiding van de 

recente stappen van TGVS hebben wij de organisatie uitgenodigd voor mediation.  

 
Alle correspondentie en versies van rapporten openbaar gepubliceerd 
In de eerste instantie is niet alle correspondentie tussen de advocaat en de onafhankelijk accountant 
gepubliceerd, omdat dit over vertrouwelijke informatie tussen twee externe professionals gaat. Naar 
aanleiding van het bezwaar van TGVS is -met toestemming van de advocaat en de onafhankelijk 
accountant-  de gevraagde correspondentie alsnog openbaar gemaakt. Ook om transparant aan te tonen 
dat de correspondentie alleen ging over het format van de rapportage en juist niét over de inhoud van het 
onderzoek. Er is geen invloed uitgeoefend op de inhoud van het rapport van de onafhankelijk accountant. 
TGVS heeft de gevraagde informatie inmiddels ontvangen. Ook u kunt de gevraagde correspondentie via 
deze link raadplegen. 
 

Vragen 

Mocht u naar aanleiding van deze brief technische vragen hebben, neemt u dan contact op met Wendy 

van Neer, manager Inkoop en Contractbeheer bij de Regio op telefoonnummer: 06-23940329. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

<Naam wethouder> 
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