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Onderwerp

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

Voorstel

1. De notitie'Tarieven hulp bij het huishouden l april 2018'vastte stellen.
2. De tarieven voor hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018 vast te stellen conform

bijgaa nde ta rief lijst.
3. Besluiten een voorschot te verstrekken aan Stichting Land van Horne van € 35.665,34

en aan -lZorg van € 40.393,18.
4. Aanbieders te informeren middels bijgaande concept-brieven.

Inleiding

In december 2Ot7 heeft het college nieuwe tarieven vastgesteld voor hulp bij het
huishouden. Deze hadden betrekking op de periode 1 januari 2018 tot aan de datum
waarop de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) 2OL6-20L8 algemeen
verbindend verklaard zou worden en een nieuwe loonschaal zou worden ingevoerd. De
nieuwe loonschaal is per 1 april 2018 ingevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft tussen de
aanbieders en de gemeenten in Midden-Limburg West overleg plaatsgevonden over de
gevolgen hiervan voor de tarieven.

Beoogd effect/doel

Door akkoord te gaan met de tarieven voor hulp bij het huishouden per 1 april 2018 wordt
zorg gedragen voor een reële bekostiging van de hulp bij het huishouden conform de
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) "Reële kostprijs".

Argumenten

1.1 In de nieuwe tarieven wordt rekening gehouden met de loonkostenontwikkeling bij
aanbieders van huishoudelijke hulp (zie bijlage 1).
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Vanaf 1 april 2018 is een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen van toepassing.
Dit naar aanleiding van het reeds jaren bestaande gegeven dat een aantal treden van de
bestaande loonschaal onder het wettelijk minimumloon liggen. In de nieuwe loonschaal is
deze situatie gerepareerd en is ook het principe doorgevoerd dat huishoudelijke hulpen
een passend loon moeten krijgen. Deze loonschaal komt in de plaats van de bestaande
functiewaardering gezondheidszorg (FWG) schalen 10 en 15. Er wordt dan geen
onderscheid meer gemaakt in het niveau van de huishoudelijke hulp. De invoering van
deze nieuwe loonschaal heeft tot gevolg dat een groot deel van de medewerkers in een
hogere salaristrap worden geplaatst én een hoger uitloopperspectief hebben. Dit heeft een
kostenopdrijvend effect voor de aanbieders, waarmee in de nieuwe tariefafspraken
rekening is gehouden.

1.2 De tariefopbouw voor hulp bij het huishouden voldoet aan de eisen die voortkomen uit
de "AMvB Reële kostprijs".

Per l juni 2OL7 is de AMvB'Reële kostprijs'in werking getreden. Op grond van deze AMvB
zijn gemeenten verplicht om reële en kostprijsdekkende tarieven vast te stellen gebaseerd
op de van toepassing zijnde cao. Gemeenten zijn verplicht om een reële prijs te hanteren,
niet alleen in het eerste jaar waarin de prijs wordt vastgesteld in het inkoopproces, maar
bij rneerjarige contracten ook in de jaren erna. Daarom is er voor gekozen het (verplichte)
kostprijselement voor indexatie van loon en prijs expliciet op te nemen in de AMvB. De
AMvB is van toepassing op opdrachten die na 1 juni 2017 van het besluit zijn
aangekondigd (zie hoofdstuk 2.2 van de Aanbestedingswet 2OL2) of gegund.

De voorgestelde tarieven zijn tot stand gekomen op basis van kostprijsonderbouwingen
van de aanbieders en in overleg met de aanbieders. Dit is getoetst aan landelijke
benchmarkgegevens.

2.1 De tarieven gelden van 7 april 2018 tot en met 31 december 2018 (zie bijlage 2).

Inmiddels is er een onderhandelaarsakkoord voor de cao VVT 2018-2019. In het
onderhandelaarsakkoord is een loonstijging per 1 oktober 2018 opgenomen van 4olo. Dc
precieze uitwerking hiervan en de inhoud van de cao op andere onderdelen is nog niet
bekend. Met de aanbieders is afgesproken dat gevolgen voor de loonontwikkeling worden
meegenomen in de tariefafspraken voor 2019. In 2018 vindt geen nieuwe tariefbijstelling
meer plaats.

3.7 Aanbieders ontvangen een voorschot.
Om administratieve lastenverzwaring te voorkomen, blijven de aanbieders factureren
conform de tarieven die in december 2OL7 door het college zijn vastgesteld. Om
liquiditeitsproblemen te voorkomen wordt de tariefswijziging onderuangen door middel van
de uitbetaling van een voorschot. Dit voorschot wordt gebaseerd op het verwacht aantal
cliënten. In het eerste kwaftaal 2019 vindt afrekening plaats op basis van gerealiseerde
aantallen.

Kanttekeningen en risico's

Meerjarig wordt een verdere stijging van de tarieven voor hulp bij het huishouden
verwacht. Enerzijds komt dit doordat een groot aantal medewerkers door wijziging van de
loonschaal meer groeimogelijkheden in het salaris krijgt. Anderzijds wordt per 1 oktober
2018 een cao-loonstijging van 4olo verwâcht, welke zal doorwerken in de tarieven vanaf
2019.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Op basis van historische cliëntenaantallen is een prognose gemaakt van de uitgaven in
2018. BU gelijkblijvende aantallen worden geen budgetoverschrijdingen verwacht in 2018.
Er wordt in 2018 geen noemenswaardige stijging van cliënten met betrekking tot hulp bij
het huishouden verwacht.

De voorschotten worden in één keer vooraf aan de aanbieders uitbetaald. Er is gebruik
gemaakt van reeds beschikbare gegevens 2016. De gegevens over 2OL7 wijken hier niet
substantieel van af. Voor de gemeente Weert komt dit neer op een totaalbedrag van
€76.074,25,-:
- Stichting Land van Horne ontvangt € 35.665,34
- TZorg ontvangt € 40.393,18

Volgens de berekening van de voorschotten zou Proteion Schoon een voorschot van
€ 15,73 ontvangen. Vanwege dit kleine bedrag wordt besloten dit voorschot niet uit te
keren.

De definitieve afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019 op basis van
gerealiseerde aantal zorgperiodes en uren vanaf 1 april 2018.

Zoals aangegeven wordt meerjarig een verdere stijging van de uitgaven verwacht.
Hiermee zal rekening worden gehouden in de begroting 2019 en verder. De VNG heeft
gecommuniceerd dat van gemeenten wordt verwacht dat zij deze kostenstijgingen dekken
uit het hogere accres in het gemeentefonds.

Uitvoering/evaluatie

De afspraken met alle betrokken partijen worden geformaliseerd middels een addendum
op de bestaandevoorzieningenovereenkomst hulp bij het huishouden van 5 juli 2012 met
begindatum 31 december 2OI2 en de communicatie-, overleg- en
besluitvormingsovereenkomst van 5 juli 2012 met begindatum 1 januari 2013. Hierin
worden afspraken gemaakt over de jaarlijkse indexering van tarieven. Voorheen werd
hiervoor de OVA-index gehanteerd. In plaats daaruan vindt jaarlijks overleg plaats met de
aanbieders op basis van actuele loonkosten en overige kostprijscomponenten. Dit vormt
de basis voor reële en kostprijsdekkende tarieven afgestemd op de lokale situatie in
Midden-Limburg West. Dit addendum zal ter goedkeuring aan het college worden
voorgelegd.

Eind 2018 vindt afstemming met de aanbieders plaats over de tarieven vanaf 1 januari
2019.

Commu nicatie/ participatie

- De gemeenteraad zal via de TILS lijst op de hoogte worden gebracht.
- Aanbieders worden schriftelijk op de hoogte gebracht middels een brief.
- In de gemeente Leudal en Nederweert zal omstreeks dezelfde tijd het besluit aan de

colleges worden voorgelegd.
- Er wordt een persbericht gestuurd.
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Overleg gevoerd mct

Intern:

- Dinie Louwers (Business controller sociaal domein)
- Marie-Lou Rosbergen (Juridisch beleidsadviseur)
- Patricia Vos (Financieel adviseur)

Extern

- Beleidsteam Wmo Midden-Limburg West
- Aanbieders hulp bij het huishouden
- Regiegroep

Bijlagen:

Bij
Bij
Bij
Bij
Bij
Bij

lage 1

lage 2
lage 3
lage 4
lage 5
lage 6

Notitie'Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018
Tarieflijst hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018
Impactanalyse
Brief bevoorschotting Land van Horne
Brief bevoorschottin g Tzorg
Persbericht
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