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Geachte commissieleden,  
 
Graag informeer ik u over de voortgang van het mediationtraject met Thuiszorg Gooi en 
Vechtstreek.  
 
De vorige raadsperiode heb ik u regelmatig geïnformeerd over het juridisch geschil en de 
voortgang van de mediation. Kort samengevat: Thuiszorg Gooi en Vechtstreek was het niet 
eens met de hoogte van de door de regiogemeenten geboden vergoedingen voor 
huishoudelijke hulp in de overeenkomsten 2019 en 2020. Daarop is Thuiszorg Gooi en 
Vechtstreek een kort geding gestart met als inzet een hogere vergoeding voor de huishoudelijke 
hulp. Het kort geding is neergelegd bij de rechtbank, het gerechtshof en uiteindelijk bij de hoge 
raad. De rechters hebben meerdere malen uitspraak gedaan. Er is geen overeenstemming 
bereikt over het uit te voeren kostenonderzoek over de tarieven in 2019 en 2020. Daarom is 
mediation gestart met als doel om met elkaar uit deze impasse te komen. Over de 
vergoedingen 2021 en volgende jaren is geen discussie.  
 
De colleges van de regiogemeenten hebben besloten om het juridisch geschil op te lossen door 
gezamenlijk een schikking te treffen met Thuiszorg Gooi en Vechtstreek ter hoogte van  
€ 600.000. Reden hiervoor is dat de maatschappelijke en financiële kosten voor een oplossing 
van het geschil door middel van nog meer juridische vervolgstappen (een naar verwachting 
langdurige bodemprocedure) ongunstig zijn. Bovendien doet verder procederen geen recht aan 
de huidige samenwerkingsrelatie met Thuiszorg Gooi en Vechtstreek.  
 
Voor de gemeente Huizen gaat het om een schikkingsbedrag van € 97.415. Regio Gooi en 
Vechtstreek en Thuiszorg Gooi en Vechtstreek werken de voorwaarden voor de schikking uit in 
een vaststellingsovereenkomst. Uitgesproken is dat het geld ten goede komt aan de zorg in 
Gooi en Vechtstreek en dat sprake is van finale kwijting over de vergoedingen 2019 en 2020.  
 
Met dit besluit verwachten wij dat het juridisch geschil voor 1 juli 2022 definitief is opgelost. Wij 
zien de verdere samenwerking met Thuiszorg Gooi en Vechtstreek met vertrouwen tegemoet. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 37 
544 of h.uneken@regiogv.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 
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