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Overgangsregeling ‘Diensten in en aan Huis’

Geachte aanbieder Diensten in en aan Huis,
De Gemeente Zwolle is een aanbestedingsprocedure gestart ten behoeve van de
contractering van integrale Thuisondersteuning. Dit brengt met zich mee dat wij op 21
september 2017 uw huidige basis- en deelovereenkomst Diensten in en aan Huis
hebben beëindigd per de datum waarop de looptijd van de nieuwe
raamovereenkomsten Thuisondersteuning tussen de gemeente Zwolle en de nog nader
te contracteren aanbieders ingaat. De verwachting is dat deze datum 1 april 2018 zal
zijn.
In het kader van een zorgvuldige overgang naar de nieuwe raamovereenkomst wordt
een overgangsregeling getroffen. Deze regeling is van toepassing op de, na datum
ingang nieuwe raamovereenkomsten Thuisondersteuning, nog doorlopende
beschikkingen Diensten in en aan Huis en de daarop gebaseerde
dienstverleningsopdrachten aan aanbieders.
Om u in de gelegenheid te stellen tijdig kennis te nemen van de overgangsregeling en
daarop te reageren, is op 7 september 2017 een conceptversie voorgelegd aan de
Overlegtafel Diensten in en aan Huis, en bent u via Negometrix als ook in de
opzeggingsbrief van 21 september 2017 verwezen naar de conceptversie.
Zoals in de opzeggingsbrief aangekondigd, sturen wij u hierbij de definitieve versie toe,
zoals deze op 3 oktober 2017 door het College van Burgemeester en Wethouders is
vastgesteld. Voor toewijzingen die binnen deze overgangsregeling vallen zijn de
tarieven ‘Diensten in en aan Huis’ 2018 van toepassing zoals deze in de bijlage zijn
gevoegd.
Wij stellen het zeer op prijs als u instemt met de regeling; ten behoeve van de
continuïteit van de ondersteuning van de Zwolse inwoners.
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Voor de goede orde wijzen wij u erop dat uw keuze om wel of niet deel te nemen aan
deze overgangsregeling van geen enkele invloed—positief noch negatief—is op de
manier waarop wij uw eventuele inschrijving op de aanbestedingsprocedure voor de
nieuwe overeenkomst Thuisondersteuning beoordelen.
Wij vragen u om uw keuze om aan deze overgangsregeling deel te nemen kenbaar te
maken uiterlijk 24 oktober aanstaande. U kunt dit eenvoudig doen aan de onderzijde
van deze brief, en die vervolgens in Negometrix uploaden.
Eventuele vragen kunt u stellen via de berichtenmodule in Negometrix.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders,
namens deze,

H. Procé
Directeur Sociaal Domein
Bijlagen:
-
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Maak hier uw keuze kenbaar; haal door wat niet van toepassing is:
Naam organisatie: ________________________________________________
Neemt WEL* / Neemt NIET deel aan de overgangsregeling Diensten in en aan Huis,
versie 2, 20 september 2017.
Naam tekenbevoegde vertegenwoordiger: _____________________________
Plaats en datum: _________________________________________________

Handtekening: ___________________________________________________
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