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Tarieven hulp bij het huishouden
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Beste meneer Wijenberg,

In december 2OI7 heeft het college van B&W te Weert nieuwe tarieven vastgesteld voor
hulp bij het huishouden. Deze hadden betrekking op de periode 1 januari 2018 tot aan de
datum waarop de cao WT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) 2016-2018
algemeen verbindend verklaard zou worden en een nieuwe loonschaal zou worden
ingevoerd. De nieuwe loonschaal is per l april 2018 ingevoerd. Naaraanleiding daarvan
heeft tussen de aanbieders en de gemeenten in Midden-Limburg West een constructief
overleg plaatsgevonden over de gevolgen hiervan voor de tarieven.

Tarieven vanaf 1 april 2018
Op 3 juli heeft het college de tarieven als volgt vastgesteld. Vanaf 1 april 2018 wordt een
tariefsverhoging toegepast van 3,30o/o op het tarief zoals dat geldt per l januari 2018. Het
tarief 2018 komt hiermee vanaf l april 2018 op €2.971,67 voor elke cliënt die in
aanmerking komt voor een resultaatprofiel. In de tabel hieronder is de berekening
weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Berekenin 2018

rekende profielprijs 2018 per 1 april €.2.97L 70
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Uuftarief (vanaf 1 ianuari 2018) € 25,18
Voorqesteld uurtarief per 1 april 2018 € 26,0L
Iariefsverhoging per 1 april 2018 3,30o/o

€ 2.876,77Huidige profielprijs (vanaf 1 januari 2018)
c 94,93fariefsverhoging 3,30olo per 1 april 2018



ivm deelbaarheid door 13ndi -€0 03

euwe profielprijs 2018 per 1 april a 2.97r,67

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wot"dt
per 1 april 2018 verhoogd van €25,20 naar € 26,01 per uur.

Voorschot
Om administratieve lastenverzwaring te voorkomen, blijft u factureren conform de
tarieven die in december 2OL7 door het college zijn vastgesteld. Om liquiditeitsproblemen
te voorkomen wordt de tariefswijziging ondervangen door middel van de uitbetaling van
een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op het verwacht aantal cliënten en bedraagt
€ 35.665,34. In het eerste kwartaa! 2019 vindt afrekening plaats op basis van de
gerealiseerde aantallen.

Addendum
De tarieven en overige afspraken worden vastgelegd middels een addendum op de
bestaande voorzieningenovereenkomst hulp bij het huishouden van 5 juli 2012 met
begindatum 31 december 2OL2 en de communicatie-, overleg- en
besluitvormingsovereenkomst van 5 juli 2012 met begindatum 1 januari 2013. Zodra het
concept-addendum gereed is wordt deze naar u toe gestuurd.

Tariefafspraken 2O19
De gevolgen voor de loonontwikkeling worden meegenomen in de tariefafspraken voor
2019. In 2018 vindt geen nieuwe tariefbijstelling meer plaats.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Linda Vriens . Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 0495-575844 en per e-mail op l.vriens@weert.nl.
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