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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het contract met MET Welzijn is met een jaar verlengd t/m 2021.

Inleiding
De gemeente Heerhugowaard heeft een overeenkomst afgesloten met Stichting Welschap Holding
voor de levering van welzijnsdiensten in de periode 2019 – 2020 door MET Welzijn. De overeenkomst
kan maximaal 2 maal met 1 jaar worden verlengd door de Opdrachtgever.
.

Kernboodschap
Deze door het corona-virus bepalende periode, en als gevolg daarvan de genomen en wellicht nog te
nemen overheidsmaatregelen, vraagt van welzijnsorganisaties om alle zeilen bij te zetten. Rust en
continuïteit in het aanbod van welzijnsdiensten zijn nu belangrijk voor iedereen.
De brede tevredenheid over het functioneren van MET Welzijn heeft bijgedragen aan ons besluit het
contract te verlengen.
Hert budget voor 2021 is gelijk aan het budget voor 2020, mogelijk aangevuld met een indexering voor
het volgen van CAO-wijzigingen. Besluitvorming daartoe vind plaats via de kaderbrief 2020.
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Consequenties
De continuering van de levering van welzijnsdiensten in 2021 is gewaarborgd.

Communicatie
In de loop van 2021 wordt gestart met een brede evaluatie van de welzijnsdiensten. De gemeenteraad wordt
hierover te zijner tijd verder geïnformeerd.

Vervolg
In de loop van 2021 wordt een besluit genomen over het al dan niet nogmaals verlengen van het contract met
een jaar voor 2022. Dat zal plaats vinden in combinatie met een bredere evaluatie van de welzijnsdiensten, mede
met het oog op de situatie na de bestuurlijke fusie.
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