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Hulp bij het huishouden addendum IL

Voorstel

Bijgaand addendum II op de bestaande Communicatie-, Overleg- en
Besluitvormingsovereenkomst van 5 juli 2012 en de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij
het huishouden van 5 juli 2012 aan te gaan.

Inleiding

In november 2OL6 heeft de raad de "Richtinggevende notitie resultaatfinanciering Hbh
2or7 en daarna," vastgesteld. In deze notitie is een visie neergelegd voorde
resultaatfinanciering voor hulp bij het huishouden in het kader van de wet
maatschappelijke ondersteuning (wmo). In 2015 is er gekozen voor een vorm van
resultaatsturing gekoppeld aan pakketfinanciering. Het resultaat dat daarbij gehaald dient
te worden is een "schoon en leefbaar huis". In 2018 is de resultaatfinanciering verbeterd
en is de bestaande werkwijze uitgebreid met resultaatprofielen. Deze werkwijze is
uitgewerkt in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2018 en in de notitie
bekostiging en tarieven hulp bij het huishouden 2018 en worden als zodanig door
aanbieders toegepast.

Beoogd effect/doel

Een addendum dat in overeenstemming is met de per 2018 geldende afspraken tussen
gemeenten en aanbieders.

Argumenten

1. Het in 2015 overeengekomen addendum I is niet meer actueel.
De bestaande communicatie-, overleg- en Besluitvormingsovereenkomst (coB-
overeenkomst) en de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden hebben een
looptijd tot met 31 december 202O.In januari 2015 is aan deze overeenkomst een
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addendum toegevoegd waarin is geregeld dat vanaf 2015 niet meer met losse uren wordt
gewerkt maar met resultaatbekostiging. Dit addendum is door de gewijzigde werkwijze
met profielen niet meer actueel. De wijziging dient nog te worden geformaliseerd door het
aangaan van bijgevoegd addendum II.

Kanttekeningen en risico's

Het is de samenwerkende gemeenten helaas niet gelukt om voor aanvang van 2018 de

afspraken met aanbieders te formaliseren. Door andere prioriteiten heeft de afhandeling
lang op zich laten wachten. Ondertussen hebben de aanbieders de hulp bij het huishouden
conform de nieuwe afspraken voortgezet, in afwachting van het addendum. Om een
juridische basis voor de besluiten te hebben, is het vaststellen van dit addendum met
terugwerkende kracht nodig.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dit voorstel heeft geen personele en/of financiële gevolgen'

Uitvoering/evaluatie

Het voorgelegde addendum is het gedragen resultaat van gesprekken met de aanbieders
van hulp bij het huishouden. Met de aanbieders is overeengekomen dat de effecten van de
nieuwe afspraken vanaf 2018 worden gemonitord en vergeleken met de historische cijfers.
De resultaten hiervan kunnen aanleiding geven voor het bijstellen van (tarieÐafspraken.
Er vindt structureel overleg plaats tussen gemeenten en aanbieders.

Communicatie/ partici patie

De gemeenteraad zal via de TILS lijst op de hoogte worden gebracht'
Na besluitvorming wordt het addendum aan alle partijen ter ondertekening aangeboden.

Overleg gevoerd met

Intern: M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), O. Ramos Antonio (contractmanager),
D. Louwers (Business controller sociaal domein)
Extern: G. Odekerken (beleidsadviseur Nederweert), L. Linden (beleidsadviseur Leudal), B

Wijenberg (Land van Horne), M. Versteegen (Land van Horne), R' Geujen (Proteion
Schoon), B. Hoefnagel (Tzorg), M. Oosterhof (Beek en Bos)

Bijlagen:

Per aanbieder (10 aanbieders) een addendum II (in tweevoud) inclusief
begeleidende brief
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Land van Horne
t.a.v. dhr. S.H.B. Han
Biest 43
6001 AP WEERT

weert, 20[EC.Z0lS

Onderwerp

Ons kenmerk
Addendum II hulp bij het huishouden
632692/636544

Beste heer Han,

Land van Horne heeft met de gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert
en weert) een communicatie-, overleg- en Besluitvormingsovereenkomst (coB-
overeenkomst) en een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden afgesloten.
Deze overeenkomsten hebben een looptijd tot met 31 december 2020.

In januari 2015 is aan deze overeenkomst een addendum toegevoegd, waarin is
geregeld dat vanaf 2015 met resultaatbekostiging gewerkt wordt. Dit addendum is door
een gewijzigde werkwijze met profielen vanaf 1 januari 2018 niet meer actueel. Deze
wijziging dient te worden geformaliseerd door het aangaan van bijgevoegd addendum II
Dit addendum is het gedragen resultaat van gesprekken met de aanbieders hulp bij het
huishouden.

Wij verzoeken u één exemplaar van het addendum II te ondertekenen en te retourneren
naar:

Gemeente Weeft, t.a.v. Linda Vriens (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Wij dienen uiterlijk vrijdag ll januari 2019 het door u ondertekende addendum te
hebben ontvangen.

Met vrien ke

Addendum II


