
m Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

De ondergetekenden:

Gemeente Weert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne

Noemen in dit addendum:

De gemeenten Weert, Nederweeft en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BY, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partiien en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisat¡es Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, Tzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

En nemen in aanmerking dat

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 20t2,
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 b¡j de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op 1 januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op 1 januari 2015 door partijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2072 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a

a

a



/a Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OI2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het

huishouden van 5 juli 2OI2van de gemeente Weert.

Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op

geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

o

a

En komen overeen als volgt

1, Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieders

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen

resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2018" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

L2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" en/of "thuis
zorgell voor minderjarige kinderen".

L.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als

resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.L Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren
van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een

product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een proflel worden
uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die

vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een

gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente

opgenomen normeri ngskaders.
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de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoer¡ng van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.
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3.2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op

3'4' De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3'5' Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 301-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 301-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7. Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 30l-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekost¡g¡ng van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.t. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4'2. Met ingang van l januari 2018 geldtvoorde diensten die in uren worden vergoed, namelijkde
producten met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4'3' Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,77r per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4'5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

1 Prijspeil 01-01-2019
2 Prijspeil 01-01--2019
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4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7. De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuursrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beëindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode

heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige

kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij het tijdelijk stoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korterdan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geindiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt of zijn/haar omgeving neemt contact op met de gemeente;
r subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het

stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de

Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2012 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2Ol4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert.

Organisatie Ge

Naam J S

Functie T rge
Datum

Handtekeni

Organisatie lanjñ/n Horne
Naam

Functie er (interim)Bestu

Datum

Handtekening
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen:

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielC: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen'van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geTndiceerd in uren.

lJitwerkìng van resultaot 7: schoon en leeþøar huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
r schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch' te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de bínnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwíjdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren:

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
o de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
r het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
o Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinígen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rol spelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliênt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en effíciënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de

werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de
schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten:

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en
linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
welin staat is om de was ín de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een
maatwerkvoorziening.

Van de clië'nt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter níet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kledíng en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie'van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën:

Categorie 1

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteíten gericht op de resultaten:

o 'schoon en leefbaar huis'
r 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrísche of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB)

De ondersteuning is structureel noodza kelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en 1 warme maaltíjd per dag, waarbij 1 of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn:

r Tafeldekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
o Opwarmen maaltijd
r Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp rnoet konren worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. tr wordt vanuit gegaan dat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen:
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen

Voor het bereiden van maaltijden (= fts¡"n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn:

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor añ¡vassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveeltijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kínderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a
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huishouden van 5 juli 2OI2van de gemeente Weert.

Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorgen Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1- april 20L8. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 20L6-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 15. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bij het huishouden 2018'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaal is

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 2018 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2OL7 , bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf 1 april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en 1.7 mei 2018 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

1. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1april2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = 0,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal 20'J,6* (verschil periodetaríef 1 aprilt.o.v.
periodetarief L januari 20L8))

+ aantal cliënten HHT 2OI7 * (verschil jaartarief 1 april t.o.v. jaartarief 1- januar¡ 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening virrdt plaats in het eerste kwartaal vall 2019 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf 1 april 2018.

IJ itg an gsp u nte n be reke ni ng ta rief



,, " r Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2O12 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
' t huishouden van 5 juli2Ot2 van de gemeente Weert.

De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per 1 april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april 201-8 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 2016.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG

beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67YoTo in de VW-sector over 201-7

o Het percentage overhead is vastgezet op 15%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijsonderbouwing.

2. Tariefvoorstel per l april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

huishouden

wGA / WrA (+ WKO)

WW
Sectorfonds
ZVW

WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing
Totaal verlof & scholing

Bruto uurloon cao
Vakantietoeslag
Eindejaarsu itkering
Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

Ja

Ja

J a

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

6,77%

2,85%
0,64%
6,90%
r,70%
0,89%

L9,15%

16,64%

2,55%
19,t9o/o

8,00%
7,40%

t5,4ïyo

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

LT,47

0,99
0,9s

13,40

0,82

0,01

0,83

0,91
0,38
0,09

0,92

0,15
0,t2
2,57

15,80
2,80
0,43

3,22

¡EftIIV¡ t¡[PÌånFFKoSl¡¡ : t""'',
Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostprijs per uur

l,l_": i. . ::1,,.1,],-¡'at¡'i,i.:''-1: lr:ìr | .
. - :,- ì !..J,d. È ..:-.. .¡,.

Nee

Ja

Ja

I ': :r "r-..::] i
8,52%

,l- .,';l':: :

€
€
€
€

€

7,43

0,34
0,10
1,87

2t,90
OVTRÍGE KOSTEN

Niet planbaar wel te verlonen tijd
Orga nisatiegebonden overhea dkosten

Nee

Nee
L,00%

L5,00%

€
€

0,17
3,28
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Risico & resultaat 00% €

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf 1 april 201-8 een tariefsverhoging toe te passen van

3,30% op het tarief zoals dat geldt per l januari 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op €2.971,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Eerekenlr¡ 3Gr¡úiFbdG plotrþÍtþ 201S '.. t-.1 . '

Uurtarief (vanaf L januari 2018) €.25,L8

Voorgesteld uurtarief per 1 april 2018 €26,0r

Tariefsverhoging per 1 april 2018 3,30%

Huidige profielprijs (vanaf l januari 20L8) €2.876,77

Tariefsverho ging 3,3O% per 1 april 20L8 € 94,93

Berekende profielprijs 201-8 per 1 april €2.97L,70

Afronding ivm deelbaarheid door L3 - € 0,03

Nieuwe profielprijs 2018 per l april €2.97t,67

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1 april 2018

verhoogd van€25,20 naar€ 26,01 per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 20L9.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per L oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

Nee

IffiUI

'i,*t.:¡ l:,t") i:g '

0,00% €I ndexatiepercentage ffi

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 201"8



Proteion Schoon
t.a.v. W. Ploegman
Postbus 4723
6085 ZG HORN

Weert,

Onderwerp
Ons kenmerk

2 0 DEC, 20tg

Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636s44

Beste heer Ploegman,

Proteion Schoon 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 Weert,
t.a.v. Linda Vriens (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Wij dienen uiterlijk vrijdag 11 januari 2O19 het door u ondertekende addendum te
hebben ontvangen.

Met vriend

Hans
afdeli

Bijlage Addendum II



TT Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2Ot2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huíshouden van 5 juli 2OI2van de gemeente Weert.

De ondergetekenden:

Gemeente Weert, pu bl iekrechtel ij ke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne.

Noemen in dit addendum

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, Izorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

a

a

En nemen in aanmerking dat:

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum l januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 2OL2.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op l januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op 1 januari 2015 door partijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2Ot2 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a

a
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huishouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

a Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op

geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.
a

En komen overeen als volgt

1. Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieders.

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen

resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2018" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

7.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" enfof "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

7.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als

resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.1,. Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren

van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een

product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden
uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die

vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een

gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente

opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar

de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.
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3.2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op

3.4. De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 30l-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 301-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7 . Ind ien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 30l-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.1 Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" enfof "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,771 per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1

januari 2019 te vervallen.

4.5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

1 Prijspeil 01-01-20L9
2 Prijspeil 01-01-2019
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4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7. De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuu rsrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beeindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode

heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij hettijdelijkstoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korterdan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geÏndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. pr¡mair; cliënt of zijnlhaar omgeving neemt contact op met de gemeente;

. subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het
stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de
Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2072 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2Ot4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert.

Organisatie / GemegntaWeert
Naam J. Hefmans)
Functie fl6rþmeVf¡er
Datum /lÀIl.Ø-ln -/

.¿

Handtekening

Organisatie BV

Naam W. PI

Functie rzitter
Datum

Handtekening
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen:

ProfielA: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielC: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen'van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geïndiceerd in uren.

IJitwerking vdn resultoat 7: schoon en leeþøar huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
o schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch'te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
o de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
o het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
o Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met stat¡sche stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rolspelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de

werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruímd.
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de

schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten:

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en

linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rolspelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliênt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale

wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie' van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën

Categorie L

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

¡ 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB)

De ondersteuning is structureel noodzakelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en L warme maaltijd per dag, waarbij 1 of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn

r Tafel dekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
r Afruimen
o Opwarmen maaltijd
o Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp rnoet kc¡r¡ren worden activiteiten zoveel rnogelijk geclusterd. Er wordt vanuit gegaan dat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen



Tru Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2Ot2van de gemeente Weert.

de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen

Voor het bereiden van maaltijden (= ¡o¡"n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afwassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruíkelijke en voorlíggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2012 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het

huishouden van 5 iuli2OI2van de gemeente Weert.

Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

Inleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorg en Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1- april 2018. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao WT 2016-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZziin

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 1-5. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2OI7 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 201-8. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bij het huishouden 2018'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaal is

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 2018 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van decemb er 2OI7 , bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf 1 april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en L7 mei 2018 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

L. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = O,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal 2016 * (verschil periodetarief 1 april t.o.v.

periodetarief 1 januari 2018))

+ aantal cliënten HHT 2017 * (verschiljaartarief 1" april t.o.v. jaartarief L januari 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 20L9 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf L april 2018.

lJ itg o n gspunte n be reke n i ng torief
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De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per 1 april 20L8 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april 20L8 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 201-6.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG
beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67%o% in de VW-sector over 201-7

o Het percentage overhead is vastgezet op L5%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijso nde rbouwi ng.

2. Tariefvoorstel per 1 april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

huishoudenHu

wGA / WrA (+ WKO)

WW
Sectorfonds
ZVW

WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing

Totaal verlof & scholing

Bruto uurloon cao
Vaka ntietoeslag
Ei ndejaa rsu itke ri ng

Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

6,77%
2,85%
0,64%
6,90%
t,rc%
0,89%

L9,l5o/o

8,OO%

7,40%
15,4O%

t6,64%
2,55%

L9,L9o/o

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€

€
€
€

€
€

€
€

0,82

0,01
0,83

16,80

2,80

0,43
3,22

7r,47
0,99
0,95

13,4O

0,97

0,38
0,09

0,92

0,15
o,r2
2,57

?lG¡dEfñmUlif$¡tr!!$Kq6ç¡ü ii'i"!: ' , ,¡"'' .ir: '1,,i 'i'ì::;'r:

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostprijs per uur

,ì';;.

'.i Nee

Ja

Ja

8,s2% €
€

€

€

€

r,43
0,34
0,1-0

L,87

2t,90
OVERIGE KOSTEN

Niet planbaar wel te verlonen tijd
Orga nisatiegebonden overhea dkosten

Nee

Nee

1,,00%

ß,00%
€
€

0,17
3,28
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Risico & resultaat Nee

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf 1 april 2018 een tariefsverhoging toe te passen van

3,3O% op het tarief zoals dat geldt per l januari 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op€2.97I,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Uurtarief (vanaf l januari 2018) €25,L8

Voorgesteld uurtarief per L april 2018 €26,OL

Tariefsverhoging per l april 20L8 3,30yo

Huidige profielprijs (vanaf l januari 2018) €2.876,77

Tariefsverho ging 3,3O% per 1 april 20L8 €94,93

Berekende profielprijs 20L8 per L april €2.97L,70

Afronding ivm deelbaarheid door L3 - € 0,03

Nieuwe profielprijs 2018 per 1 april €2.97L,67

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1 april 201-8

verhoogd van€25,20 naar € 26,OL per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 2019.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 20L9.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basís van de OVA wordt hiermee losgelaten.

€

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018



Zorgcentrum Beek & Bos
t.a.v. T. van den Schoor
L'Unionlaan 1

6093 GE HEYTHUYSEN

Weert, 2 0 DEt. 20ts

Onderwerp

Ons kenmerk
Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636544

Beste heer van den Schoor,

Zorgcentrum Beek & Bos 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 IL
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 Weert,
t.a.v. Linda Vriens (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Wij dienen uiterlijk vrijdag ll januari 2O19 het door u ondertekende addendum te
hebben ontvangen.

Met vrie s

Hans
h OCSWafdel

Bijr Addendum II
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De ondergetekenden:

Gemeente Weert, pu bl iekrechtel ijke rechtspersoon, gevesti gd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne

Noemen in dit addendum

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, lzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

a

a

a

a

En nemen in aanmerking dat

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 2OL2.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweeft en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op l januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op 1 januari 2015 door partijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2072 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a
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a Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op
geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

a

En komen overeen als volgt

1. Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieders.

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen
resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 20L8" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

1.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" en/of "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

t.4 De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als

resultaat "maaltijden" enfof "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorriening hulp bii hct huishoudcn

2.L. Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren
van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een
product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan.

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden
uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die
vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een
gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente
opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar
de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.
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3.2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op.

3.4. De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 301-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 301-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestarl en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7 . Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 301-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.7 Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,771 per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4.5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

l Prijspeil OI-OI-2OL9
2 Prijspeil OL-0L-20!9
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4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7. De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuursrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt'

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beëindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode

heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige

kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij het tijdelijk stoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korter dan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteunlng loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geïndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt of zijnlhaar omgeving neemt contact op met de gemeente;
r subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het

stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Ovcrige afspraken
ijit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de

Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2012 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2Ot4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert.

Organisatie Gemeente Weert
Naam

Functie r
Datum

Handtekening

Organisatie & Bos
Naam

Functie Di r
Datum

Handtekening
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resu ltaatprofielen :

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

Profiel C: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen' van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geÏndiceerd in uren.

lJitwerking van resultoat 7: schoon en leeþaar huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken

. schone sanitaire ruimtes

. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met en¡ge regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch'te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
¡ de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
o het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.

o Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bii dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rol spelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen ís,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de

werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de
schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten

a. cliênt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medísch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en
linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat clíënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strüken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale

wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie'van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën

Categorie L

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

¡ 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Catesorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

r 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB).

De ondersteuning is structureel noodzakelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maalt¡¡den

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en 1 warrne nraaltijd per dag, waarbij L of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn

o Tafel dekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
r Opwarmen maaltijd
¡ Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. Er wordt vanuit gegaan tlat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen:
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen

Voor het bereiden van maaltijden (= l¡e¡"n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afrrrrassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bíj de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitvalvan een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a
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huishouden van 5 iuli 2OI2van de gemeente Weert.

Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf l april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorg en Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1 april 2018. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelíjke hulpen binnen de cao VVT 20L6-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 15. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bij het huíshouden 2018'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaalis

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 2018 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2OL7, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf 1 april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en L7 mei 2018 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

1. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = O,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal 2OL6 * (verschil periodetarief 1 april t.o.v.

periodetarief 1 januari 20L8))

+ aantal cliënten HH-f 2OL7 * (verschil jaartarief L april t.o.v. jaartarief l januar¡ 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 201-9 op basis van gerealiseerde aartl.al zorgperiodes

en uren vanaf l- april 20L8.

lJ itga ngspu nten be reke ning ta rief



, ,;,:: ,ì 
r ; Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het¡ 1;r'"' huishouden van 5 juli2OI2 van de gemeente Weert.

De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 201-7 blijven van kracht. Het tarief
per L april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1" april 2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 2016.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG
beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67%o%o in de WT-sector over 201-7

o Het percentage overhead is vastgezet op L5%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijso nderbo uwing.

2. Tariefvoorstel per 1 april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tar¡ef
er als volgt uit.

llu huishouden

WGA / WIA (+ WKo)
WW
Sectorfonds
zvw
WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing
Totaal verlof & scholing

Totaal pensioenpremies

Bruto uurloon cao
Vakantietoeslag
Eindejaa rsu itkering
Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel

J a

J

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

6,77%

2,8s%

0,64%
6,90%
1,LO%

0,89%
L9,L5%

8,00%
7,40%

tS,4OYo

t6,64%
2,55%

L9,lgyo

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

0,91
0,38
0,09
0,92
0,15
0,r2
2,57

16,80
2,80
0,43
3,22

11,,47

0,99
0,9s

L3,4O

0,82
0,01
0,83

zE(EVEtrUrMlffiJs¡(O$rrñr ". ):'t1:.,4., .:..:.:; . t: ..
a! ,. ::..,, .

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostprijs per uur

Nee

Ja

Ja

8,52% €
€
€
€

€ 21,9O

I,43
0,34
0,10
L,87

ovlf,lcEKosilEn¡
Niet planbaar wel te verlonen tijd
Organisatiegebonden overheadkosten

Nee

Nee
1,,O0%

$,oo%
€
€

0,r7
3,28
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 jul¡ 2OI2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het

huishouden van 5 juli 20L2van de gemeente Weert.

Risico & resultaat Nee 3,00%

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf 1- april 2018 een tariefsverhoging toe te passen van

3,30% op het tarief zoals dat geldt per 1- januar¡ 2018. Het tarief 201-8 komt hiermee op€2.97t,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorgíng" wordt per 1 april 2018

verhoogd van € 25,20 naar € 26,OI per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per L april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 2019.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per L oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd
J---- J- ---^L:^l^-- ^- 

:-l-----:.^- -- L--:-..^- l^ 
^\r^ 

...^-l¡ Li^--^^ l^--^l^r^-uuuf ue ddf tL,leueI5. ue iltuer(Ëf ilrË, up udSr) vdil uË rJvr.\ wuf ur, ilrsrilrEE ru)Ë,ErclLell.

Bcrekenfug fewiizhtc nnsñelprii¡ l0úl

€25,L8Uurtarief (vanaf L januari 20L8)

€26,OLVoorgesteld uurtarief per L april 2018

3,30yoTariefsverhoging per l april 2018

Huidige profielprijs (vanaf l januari 2018) €.2.876,77

Tariefsverhoging 3,30% per L april2018 €,94,93

Berekende profielprijs 2018 per 1 april €2.971,,70

- € 0,03Afronding ivm deelbaarheid door 13

€2.97t,67Nieuwe profielprijs 2018 per l april

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018



Axxicom Thuishulp BV
Karel Doormanweg 4
3115 ]D SCHIEDAM

weert, 20[¡EC.20t$

Onderwerp

Ons kenmerk
Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636544

Beste heer/mevrouw,

Axxicom Thuishulp BV 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 Weert,
t.a.v. Linda Vriens (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Wij dienen uiterlijk vrijdag 11 januari 2O19 het door u ondertekende addendum te
hebben

Met

ling OCSW
Ha

B Addendum II



3 Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2Ot2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

De ondergetekenden:

Gemeente Weert, publiekrechtel ijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne

Noemen in dit addendum:

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, Tzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

En nemen in aanmerking dat

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 20t2.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de qemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op 1 januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op l januari 2015 door partijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2OI2 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a

a

a
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huishouden van 5 uli2}t2van de meente Weert.

Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op

geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

En komen overeen als volgt

1. Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieders.

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen
resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2078" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

t.2 De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" enf of "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

L.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als
resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.L. Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren
van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet

van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een
product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden

uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die
vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" enfof "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een
gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente

opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar

de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
col lege vastgestelde beleidsregels is besch reven.



ru Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 201,2van de gemeente Weert.

3.2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op

3.4. De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 301-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 30l-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7. Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 301-berichtvooreen
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.L. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,77r per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4.5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

1 Prijspeil0l-01-2019
2 Prijspeil 01-01-2019
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Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuu rsrecht en Gemeentewet.

4.6.

4.7.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beëindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode
heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij het tijdelijk stoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korterdan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt ¡n deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geïndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. prima¡r; cliënt of zijn/haar omgeving neemt contact op met de gemeente;
r subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het

stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de
Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2012 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de
Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum MLWestvan november2OL4 zijn vastgelegd, komen bij de
inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert.

Organisatie Gemeente Weert
Naam J. Heijmans
Functie B eester
Datum

Handtekenin

Organisatie þ{xicom
Naam

Functie v
Datum

Handtekening
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen:

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielC: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen'van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geTndiceerd in uren.

Uitwerking van resultadt 7: schoon en leeþaar huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
o schone sanitaire ru¡mtes
o een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch' te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het
tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
o de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
o het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
o Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rolspelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.



m Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 201,2van de gemeente Weert.

Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van

hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioríteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen

organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de

werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de

schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en

linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen

voor rekening van de cliënt.

Niet alt¡jd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organ¡seren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale

wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie' van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een'nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om 2 categorieën:

Categorie L

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

o 'schoon en leefbaar huis'
¡ 'schone was'
¡ 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
¡ 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB)

De ondersteun ing is structureel noodza kelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en 1 warme maaltijd per dag, waarbij 1 of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn:

o Tafel dekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
. Opwarmen maaltijd
o Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. Er wr:rdt vartuit gegaarì dat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen.

Voor het bereiden van maaltijden (= fte¡"n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzíeningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn:

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afwassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

o

a
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Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf l april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert)en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorg en Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1 april 201,8. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 201-6-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 15. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bij het huishouden 2018'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaalis

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de per¡ode na invoering van de nieuwe loonschaal in 20L8 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2OL7, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf I april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en 17 mei 20L8 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

1. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = 0,75 * (aantal períodes HBH CAK portaal 2016 x (verschil periodetarief 1aprilt.o.v.
periodetarief L januari 2018))

+ aantal cliënten HHT 2017 * (verschiljaartarief 1 april t.o.v. jaartarief 1 januari 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening vlndt plaats in het eerste kwartaal van 20L9 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf L april 201-8.

Uitgongspunten berekening tarief
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De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per L april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april 201-8 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 201-6.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG

beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67YoYo in de WT-sector over 2017
o Het percentage overhead is vastgezet op 15%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijso nderbo uwing.

2. Tariefvoorstel per 1 april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

I nulp bi¡ huishouden

Bruto uurloon cao
Vakantietoeslag
Ei ndejaa rsu itke ri ng
Totaal bruto uurloon

WGA / WIA (+ WKo)
WW
Sectorfonds
ZVW

WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing

Totaal verlof & scholing

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

W:,ï
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ia
Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

äË

6,77%

2,8s%

0,64%
6,90%
L,r0%
0,89%

19,Lío/o

8,00%
7,40%

L5,4OYo

16,64%

2,55%
19,lg%o

ru
€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

0,82

0,01

0,83

16,80
2,80

0,43

3,22

1L,47

0,99

0,9s
13,40

0,91

0,38

0,09

0,92

0,1s
0,12

2,57

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostpríjs per uur

Nee

Ja

Ja

8,52% €
€
€
€

€

1,43

0,34
0,10
1,87

21,90
ovÊm68K6il:r5
Niet planbaar wel te verlonen tijd
Orga nisatiege bonden overheadkosten

Nee

Nee

1,00%
75,00%

€
€

0,r7
3,28
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Risico & resultaat Nee 3,00% € 0,66

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf L april 201-8 een tariefsverhoging toe te passen van

3,3O% op het tarief zoals dat geldt per L januar¡ 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op€2.97L,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1- april 20L8

verhoogd van € 25,20 naar € 26,OI per uur. Het huidige tarief van € 25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 2019.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

I ndexatie rce

€25,L8Uurtarief (vanaf l januari 201-8)

€26,0LVoorgesteld uurtarief per 1 april 2018

3,30yoTariefsverhoging per l april 2018

Huidige profielprijs (vanaf L januari 2018) €2.876,77

Tariefsverho gíng 3,30% per 1- april 2018 €94,93

Berekende protielprijs 2018 per l april {2.97'J,,7tJ

Afronding ivm deelbaarheid door 13 - € 0,03

Nieuwe profielprijs 2018 per l april €2.97t,67

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni2018
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Onderwerp
Ons kenmerk

Addendum II hulp bij het huishouden
632692/636s44

Beste heer/mevrouw,

Thuiszorg Samen Verder BV 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 Weert,
t.a.v. Linda Vriens (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Wij dienen uiterlijk vrijdag 11 januari 2O19 het door u ondertekende addendum te
hebben ontvangen.

Met vrie groet,

afdeling

Bijr Addendum II
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De ondergetekenden:

Gemeente Weert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne

Noemen in dit addendum:

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, ThuiszorglnHolland
BV, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partiien en ook separaat van elkaar een
Partii.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, Tzorg, Thuis zorg In Holland VitaalThuiszorg,Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

a

a

a

a

a

En nemen in aanmerking dat:

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2072 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 2OL2.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieníngenovereenkomst Hulp bij het huishouden op 1 januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op l januari 2015 door partijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2072 en de voorzieníngenovereenkomst van 5 juli 2Ot2 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a
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huishouden van 5 juli 2Ot2van de gemeente Weert.

Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partiien erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op

geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

En komen overeen als volgt

1. Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieder¡.

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen

resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2OlB" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met

elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

1.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"

en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" enfof "thuis

zorgen voor minderjarige kinderen".

I.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als

resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.t. Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren
van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een

product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteunlngsplan vastgelegde activiteiten dle passen blnnen een profiel wordert

uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die

vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een

gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente

opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar

de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoenng van de ondersteuning te handelen, zoals ln de door het

college vastgestelde beleidsregels is beschreven.
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3'2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op.

3.4' De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 30l-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 301-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 305-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7. Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 30l-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.1. Met ingang van l januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,771 per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4.5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

1 Prijspeil 01-01-20L9
2 Prijspeil0l-01-2019
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4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7. De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuursrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bii het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beeindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode

heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige

kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij hettijdelijkstoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korterdan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatle door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt ¡n deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geindiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt of zijn/haar omgeving neemt contact op met de gemeente;
r subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het

stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afsprakcn
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de

Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2012 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2OI4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen :

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielC: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebíeden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen'van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (A, B of C) of apart worden geïndiceerd in uren.

lJitwerkìng van resultddt 7: schoon en leefbaor huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

o een schone woonkamer
. een schoon slaapvertrek
. een schone keuken
o schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch' te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
o de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
¡ het schoonhouden van ru¡mtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt'
o Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat ¡s om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met stat¡sche stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rolspelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de
werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd.
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de
schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten:

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en
linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rolspelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cl¡ënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelíjk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliént beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie'van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheíd kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën:

Cateeorie L

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

o 'schoon en leefbaar huis'
¡ 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

. 'schoon en leefbaar huis'
¡ 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB)

De ondersteuning is structureel noodzakelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

brood¡naaltijden en L warme maaltijd per dag, waarbij 1 of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn:

¡ Tafel dekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
. Opwarmen maaltijd
o Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterrl. Er wordt vatruit gegaan dat als de

cliënt bijalle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen

Voor het bereiden van maaltijden (= koken) wordt geen voorzieníng op basis van de wet verstrekt. De
reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de
Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rolspelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn:

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afiruassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De
grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogel'ljk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatíe is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de n¡et thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a



Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het

huishouden van 5 iuli 2O]'2van de gemeente Weert.

Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorg en Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1- april 201-8. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 2016-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 1-5. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bij het huishouden 201"8' inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaal is

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 2018 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2077, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf 1" april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en L7 mei 20L8 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

L. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = O,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal20l-6 * (verschil periodetarief 1aprilt.o.v.

periodetarief L januari 2018))

+ aantal cliënten HHT 2017 * (verschil jaartarief 1 april t.o.v. jaartarief L januar¡ 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 201-9 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf L april 2018.

lJ itgan gspu nte n be reke ni ng to rief
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De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per 1 april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april 2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 2016.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG
beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67%o%o in de VW-sector over 20L7
o Het percentage overhead is vastgezetop t5%
o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijsonderbo uwing.

2. Tariefuoorstel per l april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

Hul huishouden

wGA / WrA (+ WKO)

WW
Sectorfonds
ZVW

WHK
WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing
Totaal verlof & scholing

Bruto uurloon cao
Vaka ntietoeslag
Eindejaa rsu itke ring
Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

J a

J a

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

6,77%

2,8s%

0,64%
6,90%
7,ro%
0,89%

19,l5o/o

8,00%
7,40%

t5,4oo/o

16,64%
2,55%

19,L90/o

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

t1,,47

0,99

0,9s
L3,40

0,82

0,0L

0,83

16,80

2,80

0,43

3,22

0,91

0,38
0,09

0,92
0,15

0,1,2

2,57

ãEr$ft$fi¡llv--ï&'nrnxescr .,. ' , ' "::- " l: ,.11

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostprijs per uur

Nee

Ja

Ja

8,52% €
€
€

€

€

t,43
0,34
0,10

L,87

2L,9O

evERtcrrosTril
Niet planbaar wel te verlonen tijd
Orga nisatiegebonden overheadkosten

Nee

Nee
L,00%

L5,00%
€
€

o,L7

3,28
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OI2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het

huishouden van 5 juli 2OI2van de gemeente Weert.

Risico & resultaat

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf L april 201-8 een tariefsverhoging toe te passen van

3,30% op het tarief zoals dat geldt per 1 januari 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op € 2.97I,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

serclrralrr æwiþLüq p¡nlfrthr¡ic lQf

Uurtarief (vanaf l januari 2018) €25,L8

Voorgesteld uurtarief per 1 april 20L8 €26,OL

Tariefsverhoging per l april 201"8 3,30%

Huidige profíelprijs (vanaf L januari 20L8) €2.876,77

Ta riefsverho ging 3,3O% per 1 a pril 20L8 € 94,93

Berekende profielprijs 20L8 per l april €2.97r,70

Afronding ivm deelbaarheid door 1-3 - € 0,03

Nieuwe profielpriis 2018 per l april €2.97t,67

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per L april 20L8

verhoogd van€25,20 naar € 26,01- per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per L april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 201-9.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 201-9.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018
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Tzorg
t.a.v. M. de Winter
Verlengde Velmolen 1

5406 NT Uden
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Onderwerp

Ons kenmerk
Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636544

Beste mevrouw de Winter,

Tzorg heeft met de gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert)
een Com mu n icatie-, Overleg - en Beslu itvorm i ngsovereen komst (COB-overeen komst) 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 IL
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 deze te
retourneren naar:

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

Wij dienen uiterlijk vrijdag ll januari 2O19 het door u ondertekende
addendum te heb ontvangen.

Met vriendel

ing OCSW

Addendum II

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail : gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Tw¡tter: www.tw¡tter.com/gemeenteweert



nt Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OI2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huíshouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

De ondergetekenden:

Gemeente Weert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaaf Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne

Noemen in dit addendum

a De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, Tzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

En nemen in aanmerking dat

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2OL2 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 2012.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op l januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op 1 januari 2015 door partijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2OL2 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a

a



ffi Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2012 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het

huishouden van 5 iuli 2Ot2van de gemeente Weert.

a Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op

geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.
a

En komen overeen als volgt

1. Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieders.

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen

resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2018" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met

elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

1.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijkvan de voordie inwonerte behalen resultaten,
een producttoe in de vorm van uren, wanneersprake is van het resultaat"maaltijden" en/of "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

I.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als

resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.t. Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren

van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een

product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden
uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die

vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een
gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente
opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar

de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.



IE Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2Ot2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2012van de gemeente Weert.

3.2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op

3.4. De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdrachttot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Torgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 301-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 301-bericht. Aanbieder stuurt een iwmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7. Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 30l-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.L. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" enfof "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,771 per cliênt per jaar.

4.4 Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1

januari 2019 te vervallen.

4.5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbíeders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

l Prijspeil 0L-0L-2019
2 Prijspeil0l-01-2019



Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OI2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij hetffi n meente Weert.

4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7. De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuursrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beëindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode
heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij het tijdelijk stoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korterdan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geïndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt of zijnlhaar omgeving neemt contact op met de gemeente;

. subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het
stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de

Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 20L2 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2OL4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen I en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen :

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

Profiel C: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen'van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (A, B of C) of apart worden geïndiceerd in uren.

lJÍtwerkìng van resultoat 7: schoon en leelbdør huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
¡ schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch' te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren:

¡ de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
r de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
¡ het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
¡ Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rolspelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blíjven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen ís,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezell¡g maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de

werkzaam heden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de

schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeelvan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en

linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is
het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een
maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelíjk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliênt vermijdt dat kleding via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliênt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie'van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën:

Categorie l-

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
¡ 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB).

De ondersteuning is structureel noodzakelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodrnaaltijden en 1 warme maaltijd per dag, waarbij 1 of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zíjn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn

o Tafel dekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
¡ Opwarmen maaltijd
r Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. Er wordt v¿truit gegaan dat als de

cliënt bijalle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen.

Voor het bereiden van maaltijden (= [s¡"n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de
Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beïnvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn:

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afirassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tíjd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ¡ngezet. De
grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a
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Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf l april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorgen Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf L april 2018. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao WT 2016-20L8. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 15. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind2OIT zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 201-8. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie'tarieven

hulp bij het huishouden 201"8'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaal is

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 201-8 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2OL7, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf 1 april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en 17 mei 201-8 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

l. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per l april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = O,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal 2OL6* (verschil periodetarief 1 aprilt.o.v.

periodetarief 1" januari 20L8))

+ aantal cliënten HHT 2017 * (verschiljaartarief L april t.o.v. jaartarief l januari 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 201-9 op basis vart gerealiseerde aatrtal zorgperiodes

en uren vanaf 1 april 2018.

lJ itg a n gsp u nte n be reke n i n g ta rief



Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2OI2van de gemeente Weert.

De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per 1 april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april 2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 2016.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG
beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67YoYo in de VW-sector over 2017
o Het percentage overhead is vastgezet op L5%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijso nde rbouwing.

2. Tariefvoorstel per 1 april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

WGA / WIA (+ wKo)
WW
Sectorfonds
zvw
WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing
Totaal verlof & scholing

huishouden

Bruto uurloon cao
Va kantietoeslag
Ei ndejaa rsu itke ring
Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

J a

J a

ia
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Eümå*tåifilf lì!*

6,77%
2,85%
0,64%
6,90%
L,LO%

0,89%
t9,l5o/o

16,64%

2,55%
t9,t9%

8,00%
7,40%

L5,4OYo

€ 7L,47

€ 0,99
€ 0,95
€ 13,40

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

0,82
0,01
0,83

0,91
0,38
0,09
0,92
0,15
0,12
2,57

15,80
2,80
0,43
3,22

zËm8vÉneuma & *ErsKosrElr '. '; ;' :e.''i.ì ':: iì.Ì.,,;'\Fi:.] :i:l.ia lJ:i: ' i-.:.tìri:'ì:5.;.

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostprijs per uur

!:'
Nee

Ja

Ja

8,52% €
€
€
€

€ 2L,gO

7,43

0,34
0,10
1,87

OVERIGE ¡(OSTEN

Niet planbaar wel te verlonen tijd
Organisatiege bonden overhea dkosten

Nee

Nee
L,00%

1,s,oo%

€
€

0,L7
3,28
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Risico & resultaat Nee 00% €

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf L april 2018 een tariefsverhoging toe te passen van

3}O% op het tarief zoals dat geldt per 1 januari 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op €2.971, 67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1 april 201-8

verhoogd van € 25,20 naar € 26,01 per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 201-8 vindt plaats in het eerste kwartaal 2019.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 201.8 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 201-9.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

00%I ndexatie

€ 25,L8Uurtarief (vanaf 1- januari 2018)

€26,OLVoorgesteld uurtarief per 1 april 201-8

3,30%Tariefsverhoging per l april 20L8

€2.876,77Huidige profielprijs (vanaf L januari 2018)

€94,93Tariefsverhoging3,3O% per 1" april 201-8

€2s71,70Berekende profielprijs 2018 per l april

- € 0,03Afronding ivm deelbaarheid door L3

€2.97t,67Nieuwe profielprijs 2018 per l april

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018
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Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636544

Beste heer/mevrouw,

ThuiszorglnHolland 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 Weert,
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 ontva

Met

ho Wafdeling

e

nsen

B¡jla Addendum II
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De ondergetekenden:

Gemeente Weelt, publ iekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorgfnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne.

Noemen in dit addendum:

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, Tzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

En nemen in aanmerking dat

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 2072.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op 1 januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op 1 januari 2015 door oartijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2Ot2 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a

a

a

a

a
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huishouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

a Partiien deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op
geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

a

En komen overeen als volgt

1. Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieders.

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de
opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen
resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 20L8" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

1.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" en/of "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

L.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als

resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2, Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.t Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren
van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een
product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden
uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die
vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een
gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente
opgenomen normeri ngskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar
de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.
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3'2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op.

3.4' De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3'5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 301-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 301-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7. Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 30l-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8' Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4'1. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" enfof "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt va'naf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,771 per cliënt per jaar.

4.4' Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4'5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

1 Prijspeil 01-01-2019
2 Prijspeil0l-01-2019
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4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7. De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuu rsrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beeindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode

heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige

kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij hettijdelijkstoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korterdan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geÏndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt of zijn/haar omgeving neemt contact op met de gemeente;

. subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het
stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de

Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2OL2 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 20L4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert.

Organisatie Gemeente Weeft
Naam J. Heijmans
Functie F¡4'gBqteester
Datum 't N[,tiv- lu
Handteken

ï

Organisatie IhuisTøfglnHolland BV

Naam

Functie /t

Datum

Handtekening
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen :

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielC: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen' van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geTndiceerd in uren.

lJitwerking vøn resultddt 7: schoon en leefbaor huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
o schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch'te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgeb¡ed alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet oncler de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren:

¡ de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
¡ de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
o het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
¡ Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbijkan een rolspelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.



ffi Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2O!2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de

werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit níet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de

schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en
linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te stríjken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kledíng zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kledíng via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie'van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën:

Categorie L

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activíteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

r 'schoon en leefbaar huis'
r 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB).

De ondersteuning is structureel noodza ke I ijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en L warnre nraaltijd per dag, waarbij L of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn:

o Tafel dekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
o Opwarmen maaltijd
¡ Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelljk geclusterd. Er wordt vanuit gegaan dat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen.

Voor het bereiden van maaltijden (= fte¡"n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn:

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afwassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplícht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a



Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2Ot2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 iuli 2OI2van de eemeente Weert.

Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bii het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, -l-zorgen Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1 april 20L8. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao WT 2016-20L8. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG L5. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bij het huishouden 20L8'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaalis

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 20L8 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2OI7, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tarief vanaf 1 april 201-8.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 20L8 en 17 mei 2018 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

1. Uitgangspunten en aäñnämes voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Hetvoorschotwordt bepaald op basisvan het historisch geleverd zorgvolumevoor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = O,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal 2Ot6* (verschil periodetarief 1- aprilt.o.v.

periodetarief 1 januari 20L8))

+ aantal cliënten HHT 2OI7 * (verschil jaartarief 1" april t.o.v. jaartarief 1 januari 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening vindt plaats ¡n het eerste kwartaal van 201-9 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf 1 april 2018.

U itgongspu nte n be re ke ni ng tarief
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 201,2van de gemeente Weert.

De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per 1- april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 2016.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG
beschikbaar heeft gesteld (versíe 5 april 2013).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67Yo%o in de VVT-sector over 2017
o Het percentage overhead is vastgezet op 15%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijso nderbouwing.

2. Tariefvoorstel per l april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

WGA / WIA (+ WKo)
WW
Sectorfonds
ZVW

WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing

Totaal verlof & scholing

Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

Ja

Ja

ia
Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

6,77%
2,85%
0,64%

6,90%
7,to%
0,89%

t9,Lío/o

8,OO%

7,40%
15,4OYo

1,6,64%

2,55%
t9,L9o/o

l.'f+iT:¿;¡i.I¡il';HeÞ,
al-qiY+r:ta;ffi: a

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

16,80

2,80

0,43

3,22

Ll,47
0,99

0,9s
13,4O

0,82

0,0L

0,83

0,91

0,38

0,09

0,92

0,L5

0,72

2,57

¡lql6ËEltFäryfllùlf;'{*lt@gü$* ;' ' i':ir: i'j j'Ër,';-'" ;:J i.: i:

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostprijs per uur

Nee

Ja

Ja

8,52% €
€
€
€

€ 21,9O

7,43

0,34
0,10

L,87
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Niet planbaar wel te verlonen tijd
Orga nisatiegebonde n overhea dkosten
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r,oo%

ß,oo%
€
€
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het

huishouden van 5 iuli 2OI2van de eemeente Weert.

Risico & resultaat Nee 3,OO% €

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf 1 april 201-8 een tariefsverhoging toe te passen van

3,3oyo op het tarief zoals dat geldt per l januari 20L8. Het tar¡ef 2018 komt hiermee op€2.97L,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1- april 2018

verhoogd van €25,2O naar € 26,01 per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 20L9.

Vervolgafspraken

Het tarief over 20L8 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

oo%I ndexatie

8c rekcnl¡[ lpruti:iÉ profr lgrli¡

€25,L8

'| .: '::-

Uurtarief (vanaf l januari 2018)

€26,OtVoorgesteld uurtarief per 1 april 20L8

3,30yoTariefsverhoging per 1 april 20L8

€2.876,77Huidige profielprijs (vanaf l januari 2018)

€94,93Tariefsverhoging 3,30% per l april 2018

€.2.977,70Berekende profielprijs 2018 per 1- april

- € 0,03Afronding ivm deelbaarheid door 13

€.2.97t,67Nieuwe profielprijs 2018 per l april

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018



Vitaal Thuiszorg
Aalsbergen 11
6942 SE DIDAM

Weert, 2 0 0Ec. 20ts

Onderwerp

Ons kenmerk

Met vriendel g

Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636544

Beste heer/mevrouw,

Vitaal Thuiszorg 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 Weert,
t.a.v. Linda Vriens (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Wij dienen uiterlijk vrijdag 11 januari 2O19 het door u ondertekende addendum te
hebben ontvangen.

Hans

Bij Addendum II



'ß Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2072van de gemeente Weert.

De ondergetekenden:

Gemeente Weert, publiekrechtel ijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne.

Noemen in dit addendum

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, Tzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

a

a

a

a

a

a

a

a

En nemen in aanmerking dat:

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 2012.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweeft en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op l januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op 1 januari 2015 door partijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2072 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2Ot2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 iuli 20L2van de semeente Weert.

a Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op
geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

En komen overeen als volgt:

1. Inhoud en vorm van de diertstverlening door aanbieders.

1.1 De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de
opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen
resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2018'(bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

L.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" en/of "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

t.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als
resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van
beide toekennen.

2, Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.L Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren
van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een
product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de
inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden
uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die
vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een
gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente
opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar
de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.

3.1
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huishouden van 5 juli 20L2van de gemeente Weert.

3.2. Aanbieder leveft geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op.

3.4. De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 301-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 30l-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
ls gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7. Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 301-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan v¡jf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.1. Met ingang van l januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van l januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,771 per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4.5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

l Prijspeil 0I-Ot-2019
2 Prijspeil0l-01-2019
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Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door deftien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
De tarieven worden vastgesteld door de drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuu rsrecht en Gemeentewet.

4.6.

4.7.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beëindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode
heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal
toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij het tijdelijk stoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korter dan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geïndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt of zijn/haar omgeving neemt contact op met de gemeente;

. subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het
stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overigc afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de
Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2012 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2OL4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert.

Organisatie / Gem nte rt
Naam J

Functie Byfjeme *tE¡I
Datum \ /lht+ tV _/N
Handtekening

)

Organisatie VitaalThuisVøfg BV

Naam

Functie

Datum

handtekening
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huishouden van 5 iuli 2012van de semeente Weert.

Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen:

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielG: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden'maaltijden'en 'thuis zorgen voor kinderen'van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geindiceerd in uren.

lJitwerkíng vdn resultaat 7: schoon en leeþaar huis

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
o schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch'te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
o de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
¡ het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
o Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbijkan een rolspelen of cliëntdatalleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de
werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd.
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de

schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten:

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huíshouden, tenzij gestreken kleding en

linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is
het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie' van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën:

Categorie 1

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

¡ 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
¡ 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
¡ 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB).

De o ndersteu ning is structureel noodza kelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en L warme maalt|d per dag, waarbij 1 of 2 keer per week ook in plaats van eerì warÌne

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn:

o Tafeldekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
. Opwarmen maaltijd
¡ Bereiden maaltijd
¡ Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. Er wordt vanuit gegaan dat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen

Voor het bereiden van maaltijden (= fts¡"n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beïnvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afwassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveeltijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a
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Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf l april 2018

lnleiding

De gemeenten in Miclden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorgen Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1 april 2018. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 2016-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 15. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2O17 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de not¡tie 'tarieven

hulp bij het huishouden 20L8'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaal is

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 2018 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 20L7, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tarief vanaf L april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en 17 mei 2018 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten,

1. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1april2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot ziin:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = 0,75 * (aantalperiodes HBH CAK portaal2016 * (verschil periodetarief 1aprilt.o.v.
periodetarief L januari 2018))

+ aantal cliênten HHT 2017 * (verschil jaartarief 1 april t.o.v. jaartarief l januari 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Atrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 201-9 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf l- april 2018.

U itgo n gspu nte n bereke ni ng tørief
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De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per 1 april 20L8 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april 2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 20L6.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG

beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2013).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67YoYo in de WT-sector over 2017
o Het percentage overhead is vastgezet op 15%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijso nde rbouwi ng.

2. Tariefvoorstel per l april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

huishouden

J a

J a

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Bruto uurloon cao
Va kantietoeslag
Ei ndejaa rsu itke ri ng
Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

WGA / WIA (+ WKo)
WW
Sectorfonds
zvw
WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur
Verlof
Scholing
Totaal verlof & scholing

6,77%

2,85%
0,64%
6,90%
7,LO%

0,89%
t9,lsyo

8,00%
7,40%

15,4Ùyo
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2,55%
L9'lg%o

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

0,91
0,38
0,09
0,92
0,15
o,L2
2,57

16,80

2,80
0,43
3,22

LT,47

0,99
0,95

L3,4O

0,82
0,01
0,83

ì,r ¡'" j-AEf.fFVüiütl.lÛ!&1$SßÞ9frû¡ ".r''':r', .' '.1 v,rr¡:ix

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Totale kostprijs per uur

Nee

Ja

Ja

8,52% €
€
€
€

€ 21-,90

1,,43

0,34
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1,87
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Nee
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Risico & resultaat Nee 00%

Op basis hiervan stellen de gelneerrterl vuor urrr vdrì¿f 1 april 20L8 eert tariefsverhogirrg toe te passen van

3,30% op het tarief zoals dat geldt per 1- januari 2018. Het tarief 201-8 komt hiermee op€2.971,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor d¡t tarief.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1 april 20L8

verhoogd van €25,20 naar € 26,OL per uur. Het huidige tar¡ef van €25,20 wordt gehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per L april 201-8 vindt plaats in het eerste kwartaal 2019.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 201-8 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

tcrekenlnggcwij¡igde prorFglprtF

€25,18Uurtarief (vanaf 1 januari 2018)

€26,OLVoorgesteld uurtarief per 1 april 2018

3,30%Tariefsverhoging per l april 2018

€2.876,77Huidige profielprijs (vanaf l januari 2018)

€94,93Tariefsverhoging 3,30% per 1- april2018

€2.971,,70Berekende profielprijs 2018 per 1- april

Afronding ivm deelbaarheid door 13 - € 0,03

Nieuwe profielprijs 2018 per l april €2.97t,67

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018



Zuidzorg
t.a.v. afdeling Hulp Thuis
Postbus 2160
55OO BD VELDHOVEN

weerr, 200EC.201S

Onderwerp
Ons kenmerk

Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636s44

Beste heer/mevrouw,

Zuidzorg 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 IL
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 Weert,
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 vriende

eling

Bijr Addendum II
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De ondergetekenden:

Gemeente Weert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne.

Noemen in dit addendum

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partíj.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, -lzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

En nemen in aanmerking dat

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum l januari 2Ot3.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 2Ot2.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op l januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op 1 januari 2015 door partiien een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2OL2 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid 2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen door te
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a

a

a

a

a

a

a
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Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op
geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

o

a

En komen overeen als volgt:

1. Inhoud en vorm van de dienstverlening door aanbieders.

1.1 De Gemeente vermeldt vanaf 1 januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen
resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 20L8" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

t.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profielA het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijkvan de voordie inwonerte behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" enfof "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

L.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als

resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.I. Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren

van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een

product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan.

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden

uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die

vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een
gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente

opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar

de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.
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3.2. Aanbieder levert geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op.

3.4. De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 30l-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich in, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 301-bericht. Aanbieder stuurt een iwmo 305-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7 . Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 30 1-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.L Met ingang van l januari 2018 geldtvoorde profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van l januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,77t per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4.5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

1 Prijspe¡l 01-01-2019
2 Prijspeil 0L-OL-20L9
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4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7. De tarieven worden vastgesteld doorde drie (3) afzonderlijke colleges van Burgemeesteren

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuursrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beëindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode

heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot max¡maal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij het tijdelijk stoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korterdan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geïndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt of zijnlhaar omgeving neemt contact op met de gemeente;

. subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het
stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de

Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2012 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de
Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2OL4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlagc 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert

Organisatie Gemeente Weeft
Naam .J. Hgiinçns
Functie em r
Datum

Handtekeni ngf

À
ä

Organisatie Zuidzorg,/
Naam

Functie

Datum

Handtekening
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OI2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 iuli 2012van de semeente Weert.

Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen :

Profiel A: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielC: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen' van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geïndiceerd in uren.

Uítwerking vøn resultoat 7: schoon en leefboar huís

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
¡ schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch'te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het
tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
r de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
o het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zíjn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
¡ Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rolspelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de

werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd
Cliënt kan uíteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de

schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten:

a. cliënt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en

linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen

voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en instructie

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie' van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om2 categorieën

Categorie 1

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten

¡ 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maximaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt
gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB)

De ondersteu ning is structureel noodza kel ijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en 1 warme maaltijd per dag, waarbij l- of 2 keer per week ook in plaaLs vaiì een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn

r Tafeldekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
o Afruimen
o Opwarmen maaltijd
o Bereiden maaltijd
o Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. Er wordt vanuit gegaan dat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen.

Voor het bereiden van maaltijden (= ¡e¡.n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliënt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activiteit
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor afwassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tíjd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorging van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,

algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uítgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a



Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 201,2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouclen van 5 iuli 2012van de eemeente Weert.

Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorg en Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf L april 201-8. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 2016-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG L0 en FWG 15. De invoeringvan deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bij het huishouden 2018'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaalis

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 201-8 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2Ot7, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf 1 april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en 17 mei 2018 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aa nbieders en gemeenten.

1. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = 0,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal20l-6 x (verschil periodetarief L aprilt.o.v.

periodetarief 1 januari 2018))

+ aantal cliënten HHT 2OI7 * (verschiljaartarief L april t.o.v. jaartarief 1- januar¡ 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.
- Afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 201-9 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf 1 april 20L8.

U itg ongspu nte n be re ke n i ng torief



Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OI2 en de voorzíeningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief
per 1 april 20L8 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per 1 april 2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 2016.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG

beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67Yo% in de VW-sector over 2017
o Het percentage overhead is vastgezet op 15%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijso nde rbouwing.

2. Tariefvoorstel per l april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

huishoudenHul
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Risico & resultaat € 0,66

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf 1- april 20L8 een tariefsverhoging toe te passen van

3,3O% op het tarief zoals dat geldt per l januari 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op€2.97I,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1 april 201-8

verhoogd van€25,20 naar€ 26,01- per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordtgehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 20L8 vindt plaats in het eerste kwartaal 2019.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

Nee

0,oo%

€25,t8Uurtarief (vanaf l januari 2018)

Voorgesteld uurtarief per 1 april 20L8 €26,Ot

Tariefsverhoging per l april 2018 3,30%

Huidige profielprijs (vanaf l januari 20L8) €2.876,77

Tariefsverho ging 3,30% per 1 april 20L8 €94,93

Berekende profielprijs 2018 per 1 april €2.97L,70

- € 0,03Afronding ivm deelbaarheid door L3

Q.2.97t,67Nieuwe profielprijs 2018 per l april

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018



Poetszorg
Van Gilsstraat 12a
5751 CK DEURNE

Weert, 2 0 0Ec, 2018

Onderwerp

Ons kenmerk
Addendum II hulp bij het huishouden

632692/636s44

Beste mevrouw van Bussel,

Poetszorg 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 2O19 het door u ondeftekende addendum te
hebben ontvangen.

Met vriendelíj g

Hans
hoofd OCSW

e Addendum II



Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2012 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2OL2van de gemeente Weert.

De ondergetekenden:

Gemeente Weert, publiekrechtel ijke rechtspersoon, gevestigd te Weert,

Gemeente Nederweert, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Nederweert,

Gemeente Leudal, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Heythuysen,

en

Land van Horne, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Weert,

Proteion Schoon BV, gevestigd te Haelen,

Zorgcentrum Beek en Bos, gevestigd te Heythuysen,

Axxicom, onderdeel van Facilicom, gevestigd te Schiedam,

Thuiszorg Samen Verder BV, gevestigd te Helmond,

Tzorg BV, gevestigd te Uden,

ThuiszorglnHolland BV, gevestigd te Haarlem,

Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam,

ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven,

Poetszorg, gevestigd te Deurne

Noemen in dit addendum:

a De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, en de organisaties Land van Horne, Proteion Schoon
Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg Samen Verder BV, Tzorg BV, Thuis zorg In
Holland, Vitaal Thuiszorg BV, ZuidZorg en Poetszorg gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar
een Partij.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk Gemeenten en ook separaat van elkaar een
Gemeente.
De organisaties Land van Horne, Proteion Schoon, Ouderencentrum Beek en Bos, Axxicom, Thuiszorg
Samen Verder, lzorg, Thuis zorg In Holland Vitaal Thuiszorg, Zuid Zorg en Poetszorg gezamenlijk
Aanbieders en ook separaat van elkaar Aanbieder.

En nemen in aanmerking dat:

Gemeenten Weert en Nederweert en Aanbieders sloten op 5 juli 2012 een Communicatie-, Overleg-
en Besluitvormingsovereenkomst (COB-overeenkomst) met als ingangsdatum 1 januari 2013.
Gemeenten Weert en Nederweert sloten op 5 juli 2012 een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden met als ingangsdatum 31 december 20L2.
Gemeente Leudal zich op basis van artikel 3.5 bij de COB-overeenkomst heeft aangesloten, waarna
de gemeenten Weert en Nederweeft en Aanbieders de COB-overeenkomst en de onderliggende
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden op 1 januari 2015 met de Gemeente Leudal
hebben gesloten.
Op l januari 2015 door oartijen een addendum is toegevoegd aan de COB-overeenkomst van 5 juli
2072 en de voorzieningenovereenkomst van 5 juli 2012 waarin de wijzigingen ten opzichte van de
aangehaalde overeenkomsten zijn vastgelegd en dat met dit addendum II komt te vervallen.
Partijen conform artikel 6lid2 van de COB-overeenkomst opnieuw wijzigingen wensen doorte
voeren op de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

a
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a
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Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2OL2 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
i huishouden van 5 iuli2OI2van de semeente Weert.

Partilen deze wijzigingen schriftelijk vast willen leggen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2018 willen toepassen.
Partijen erkennen dat er in en na 2018 onzekerheden bestaan waar in dit stadium nog niet op
geanticipeerd kan worden en zeggen toe hierover met elkaar in dialoog te blijven.

En komen overeen als volgt

1. Inhoud en vornì van de dienstverlening door aanbieders.

1.1. De Gemeente vermeldt vanaf l januari 2018 zowel in de toekenning aan de inwoner alsmede in de

opdracht tot levering aan de aanbieder het door de inzet van Hulp bij het huishouden te behalen
resultaat of de te behalen resultaten. Er zijn in hoofdstuk 4 van de "Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Weert 2078" (bijlage 1) 5 resultaten beschreven die al dan niet in combinatie met
elkaar kunnen voorkomen: een schoon en leefbaar huis, schone was, regie en instructie,
maaltijden en thuis zorgen voor minderjarige kinderen.

t.2. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
Hulp bij het huishouden toe in de vorm van een profiel. Daarbij omvat profiel A het resultaat
"schoon en leefbaar huis", omvat profiel B de resultaten "schoon en leefbaar huis" en "schone was"
en omvat profiel C de resultaten "schoon en leefbaar huis", "schone was" en "regie en instructie".

1.3. De Gemeente kent aan een inwoner, afhankelijk van de voor die inwoner te behalen resultaten,
een product toe in de vorm van uren, wanneer sprake is van het resultaat "maaltijden" enfof "thuis
zorgen voor minderjarige kinderen".

L.4. De Gemeente kan aan een inwoner een resultaatprofiel A, B of C en/of een product met als
resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", of een combinatie van

beide toekennen.

2. Omvang van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

2.7. Een resultaatprofiel is een pakket aan huishoudelijke ondersteuning, dat is gericht op het realiseren
van op een inwoner gerichte resultaten. De aanbieder verplicht zich om die resultaten door inzet
van een toereikende hoeveelheid hulp bij het huishouden en overige diensten, samen met de

inwoner te behalen.

2.2. De door aanbieder en cliënt uit te voeren activiteiten, op basis van een resultaatprofiel en/of een
product, die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat met de cliënt te behalen, worden
vastgelegd in een ondersteuningsplan dat deel uit zal gaan maken van de beschikking. Over de

inhoud van dit ondersteuningsplan, dient tussen cliënt en aanbieder overeenstemming te bestaan

2.3. De in het ondersteuningsplan vastgelegde activiteiten die passen binnen een profiel worden
uitgevoerd zonder enige vooraf opgelegde begrenzing in tijd. Aanbieder dient bij activiteiten die
vallen onder een product met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige
kinderen", rekening te houden met de toegekende uren aan de inwoner. Als indicatie voor een
gemiddeld te besteden tijdsduur per activiteit, gelden de in de beleidsregels van de Gemeente
opgenomen normeringskaders.

2.4. Bij het ontbreken van overeenstemming, zoals bedoeld in lid 2, koppelt de aanbieder dit terug naar
de Gemeente. De Gemeente geeft in dat geval een bindend advies aan de aanbieder.

3. Eisen aan de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

3.1. Partijen komen overeen bij de uitvoering van de ondersteuning te handelen, zoals in de door het
college vastgestelde beleidsregels is beschreven.
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huishouden van 5 juli 2O12van de gemeente Weert.

3.2. Aanbieder leveft geen ondersteuning buiten die dan waarvoor afspraken zijn gemaakt, naar
aanleiding van het besluit en het daaraan gekoppelde ondersteuningsplan.

3.3. De aanbieder stelt op verzoek van de Gemeente een ondersteuningsplan op

3.4' De aanbieder retourneert een door aanbieder en inwoner ondertekend ondersteuningsplan binnen
tien (10) werkdagen na opdracht tot het opstellen van het ondersteuningsplan via beveiligd e-
mailverkeer, dat kan communiceren met Zorgmail, naar de gemeente.

3.5. Wanneer het aanbieder niet lukt om binnen tien (10) werkdagen overeenstemming met de
inwoner over het ondersteuningsplan te bereiken, zal hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen v¡jf (5) werkdagen aan de gemeente melden.

3.6. Via een iWmo 30l-bericht kent de gemeente de opdracht toe aan de aanbieder. De aanbieder
spant zich ¡n, om de in het ondersteuningsplan overeengekomen ondersteuning zo snel mogelijk
te leveren. De ondersteuning start echter binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van het
iWmo 30l-bericht. Aanbieder stuurt een iWmo 3O5-bericht, zodra de ondersteuning aan de cliënt
is gestart en een iWmo 3O7-bericht als de ondersteuning aan de cliënt is beëindigd.

3.7. Indien de individuele wachttijd na het ontvangen van het iWmo 30l-bericht voor een
maatwerkvoorziening langer is dan vijf (5) werkdagen, informeert de aanbieder de Gemeente en
de cliënt daarover.

3.8. Indien de individuele wachttijd voor een maatwerkvoorziening langer is dan v¡jf (5) werkdagen,
treedt de aanbieder in overleg met de Gemeente en de cliënt over een alternatief, al dan niet
binnen de organisatie van de aanbieder.

3.9. Wanneer aanbieder gedurende twee of meerdere gehele CAK betalingsperiode(s) de
overeengekomen ondersteuning niet levert, zal de aanbieder de Gemeente daarvan onverwijld in
kennis stellen.

4. Bekostiging van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

4.1. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de profielen A, B en C een uniform integraal
eenheidstarief per cliënt per jaar.

4.2. Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de diensten die in uren worden vergoed, namelijk de
producten met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige kinderen", een
uniform uurtarief.

4.3. Voor cliënten met een geldige indicatie voor hulp bij het huishouden, waarvoor geldt dat ze nog
niet door de Gemeente zijn ingedeeld in één van de profielen A, B of C, geldt vanaf 1 januari 2018
tot aan de datum waarop cliënt wordt ingedeeld in een profiel een uniform integraal eenheidstarief
van € 2.876,771 per cliënt per jaar.

4.4. Het uurtarief van € 25,202 voor hulp bij het huishouden 2 (of varianten daarvan) komt per 1
januari 2019 te vervallen.

4'5. Gedurende de looptijd van het contract vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over
de tarieven voor dat komende jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actuele
kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA is
hiermee losgelaten.

l Prijspeil 0L-OL-20L9
2 Prijspeil 01-01-2019
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4.6. Een jaartarief wordt rekenkundig afgerond, zodat het tarief deelbaar is door dertien (13). Een

uurtarief wordt rekenkundig afgerond zodat het deelbaar is door zestig (60).
4.7 . De tarieven worden vastgesteld door de d rie (3) afzonderlijke colleges van Bu rgemeester en

Wethouders van de gemeenten en gepubliceerd als voorgeschreven in de Algemene wet
bestuursrecht en Gemeentewet.

5. Facturatie van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

5.1. Aanbieder brengt de geleverde ondersteuning enkel en alleen in rekening voor de gehele CAK

betalingsperiode, waarin ondersteuning geleverd is bij de cliënt.

5.2 Voor de eerste en laatste periode wordt een afwijkende betalingswijze overeengekomen. Bij start
van de ondersteuning, start de betaling en facturering in de daarop volgende CAK betalingsperiode
van vier (4) weken. Bij beëindiging van de ondersteuning geldt dat de gehele CAK betalingsperiode
van vier (4) weken betaald wordt, ook indien de ondersteuning slechts een deel van de periode

heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij geïndiceerde producten, met als resultaat "maaltijden" en/of "thuis zorgen voor minderjarige

kinderen", wordt de daadwerkelijk verleende ondersteuning gefactureerd tot maximaal het aantal

toegewezen uren aan inwoner.

5.3 Bij het tijdelijk stoppen van de ondersteuning worden twee (2) situaties onderscheiden:
1. De ondersteuning stopt korter dan twee (2) CAK betalingsperiodes: de betaling van de aan

de aanbieder toegekende ondersteuning loopt in deze situatie door. Ook de betaling van de
eigen bijdrage aan het CAK loopt in deze situatie door (er wordt geen gebruik gemaakt van
het berichtenverkeer).

2. De ondersteuning stopt gedurende (2) CAK betalingsperiodes of langer voor de geïndiceerde
einddatum, ook als dit voortijdig bekend is. Afhankelijk van het maatwerk wordt wel gebruik
gemaakt van het berichtenverkeer:

. primair; cliënt oî zijn/haar omgeving neemt contact op met de gemeente;

. subsidiair; aanbieder neemt contact op met de inwoner en de gemeente over het
stopzetten van de betalingen / een eventueel vervolg van de maatwerkvoorziening.

6. Overige afspraken
Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de COB-overeenkomst en de
Voorzieningenovereenkomst de dato 5 juli 2012 met bijlagen. Bij strijdigheid tussen de

Voorzieningenovereenkomst en dit Addendum II, geldt hetgeen in het Addendum II is bepaald. De

afspraken die in het addendum ML West van november 2Ol4 zijn vastgelegd, komen bij de

inwerkingtreding van dit Addendum II te vervallen.

7. Bijlagen
De bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van dit addendum. Bijlage 2 wordt jaarlijks
geactualiseerd.



E Addendum ll bij de COB-overeenkomst van 5 juli 2072 en de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het
huishouden van 5 juli 2Ot2van de gemeente Weert.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Weert

Organisatie Gemeente Weert
Naam J. Heijmans
Functie eester
Datum

Handteken

Organisatie Poeþsr-g
Naam

Functie ,/
Datum /
Handtekening
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Bijlage 1:

Doelen en resultaten
Er wordt bekeken op welke vijf resultaten ondersteuning nodig is. Aan de hand daarvan wordt bepaald

welk profiel bij het behalen van het beoogde resultaat passend is. Er zijn drie profielen gebaseerd op de

beschreven resultaatprofielen :

ProfielA: schoon & leefbaar huis

Profiel B: schoon & leefbaar huis, schone was

ProfielC: schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie

lndien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen' van toepassing zijn kunnen deze in

combinatie met een profiel (4, B of C) of apart worden geTndiceerd in uren.

UÍtwerkìng vdn resultoat 7: schoon en leefboar huís

Een schoon en leefbaar huis wil zeggen dat een cliënt kan beschikken over:

. een schone woonkamer

. een schoon slaapvertrek

. een schone keuken
o schone sanitaire ruimtes
. een schone gang/trap

De genoemde ruimtes dienen met en¡ge regelmaat schoongemaakt te worden. Dit betekent dat deze

vertrekken niet vervuilen om zo een naar algemeen aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van

'schoon en hygiënisch'te realiseren. Leefbaar staat voor een opgeruimd en functioneel huis, bijvoorbeeld

om vallen te voorkomen.

Het gaat bij dit resultaatgebied alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden in huis die niet

noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te houden, vallen niet

onder de reikwijdte van dit resultaatgebíed.

Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied (ruimten en/of activiteiten) behoren

o de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud, een gezamenlijke galerij of trap (waarvoor de bewoner mede verantwoordelijk is

om deze schoon te houden);
¡ de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren);
o het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering, berging, garage

en de trap of gang die niet grenst aan een kamer die onder de norm valt.
¡ Het boenen van vloeren en in de was zetten van meubilair, poetsen van zilver en koper.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf uit te

voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afwassen, met vochtige

reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde

vloerbedekking). Daarbij kan een rolspelen of cliënt dat alleen op lichaamshoogte kan doen, of ook laag

en/of hoog.
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Van de cliënt wordt dus binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren
zodat het schoonmaken efficiënt gebeurt. Als de cliënt de regie kan voeren over het huishouden, mag van
hem tevens worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Ook wordt van een cliënt de medewerking gevraagd om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren. Er wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is,

zodat de woning minder (snel) vervuilt en efficiënter schoon gemaakt kan worden.

Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Het gezellig maken van de woning
door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes kan, als de woning hier vol mee staat, de voortgang van de
werkzaamheden belemmeren.

Dit kan betekenen dat de cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het
dressoir of de tafel te halen en later weer zelf terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd
Cliënt kan uiteraard ervoor kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de kwaliteit van de
schoonmaak.

Uitwerking van resultaat 2: schone was

Dit resultaatgebied omvat twee resultaten

a. cliênt beschikt over schone kleding en linnengoed;

b. cliënt beschikt indien medisch noodzakelijk over gestreken was.

Strijken is geen onderdeel van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, tenzij gestreken kleding en
linnengoed medisch noodzakelijk is.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

De kosten van wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de apparatuur voor was en strijk komen
voor rekening van de cliënt.

Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat cliënt
wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te strijken. Ook is

het mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze (gedeeltelijk) zelf kan blijven
doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te plaatsen of de was zittend op te
vouwen of te strijken. Dergelijke oplossingen zijn voorliggend op het verstrekken van een

maatwerkvoorziening.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht. Ook
wordt verwacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per twee
weken in plaats van één keer per week gewassen kan worden.
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Uitwerking van resultaat 3: regie en ¡nstruct¡e

lndien een cliënt beperkingen ervaart op het gebied van regie voeren in het huishouden, is het

resultaatgebied 'regie en instructie' van toepassing. Er dient per individu een inschatting gemaakt te

worden of er in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat een nieuwe taak als het doen van het

huishouden nog is te trainen.

Het gaat bij het resultaatgebied 'regie en instructie' om 2 categorieën:

Categorie 1

Het aanleren (en samen uitvoeren) van activiteiten gerícht op de resultaten:

o 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
r 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die leerbaar zijn, zoals mensen met een (recente) lichamelijke beperking of mensen die

de activiteiten nooit hebben aangeleerd maar deze moeten gaan uitvoeren door het wegvallen van een

partner of gezinslid. Het gaat om tijdelijke ondersteuning (maxímaal 6 weken), waarbij aansluiting wordt

gezocht bij het onderzoek van Bureau HHM en KPMG Plexus.

Categorie 2

Structureel adviseren, instrueren (en samen uitvoeren) van activiteiten gericht op de resultaten:

r 'schoon en leefbaar huis'
o 'schone was'
o 'maaltijden'

Dit betreft cliënten die beperkter leerbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische of cognitieve

problemen als dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), of een licht verstandelijke beperking (LVB).

De onde rsteuning is structu reel noodza kelijk.

Uitwerking van resultaat 4: maaltijden

lndien noodzakelijk kan voor het opwarmen van maaltijden en het verzorgen van broodmaaltijden een

voorziening op basis van de wet worden verstrekt. Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2

broodmaaltijden en L warme maaltijd per dag, waarbij 1 of 2 keer per week ook in plaats van een warme

maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan zijn.

De activiteiten die behoren tot het resultaat maaltijden zijn:

o Tafel dekken/maaltijd klaarzetten (eten en drinken klaarzetten)
¡ Afruimen
o Opwarmen maaltijd
o Bereiden maalt¡jd
¡ Afwassen OF in- en uitruimen vaatwasser

Als de hulp moet komen worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. Er wordt vanuit gegaan dat als de

cliënt bij alle drie de maaltijden op een dag hulp nodig heeft, de hulp twee keer per dag langs moet komen
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de eerste keer om twee broodmaaltijden klaar te zetten en de tweede keer om de warme maaltijd op te
warmen.

Voor het bereiden van maaltijden (= ¡o¡.n) wordt geen voorziening op basis van de wet verstrekt. De

reden hiervoor is dat er voldoende algemeen toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Als cliênt ondersteund moet worden bij het feitelijke eten en/of drinken valt deze hulp onder de

Zorgverzekeringswet.

Aspecten die bij dit resultaat een rol spelen

Beinvloedende factoren voor het resultaat maaltijden zijn

De aanwezigheid van een vaatwasser in de woning. Dit heeft specifiek gevolgen voor de activite¡t
afwassen. De tijdsbesteding voor het in- en uitruimen van de vaatwasser is namelijk iets kleiner dan
voor añvassen. Het verschil is echter minimaal.
De aanwezigheid van een magnetron in de woning. Dit heeft gevolgen voor de activiteit 'opwarmen
maaltijd'. Zonder magnetron kost dit meer tijd.
Een meerpersoonshuishouden (meerdere volwassenen of kinderen): twee maaltijden in de
magnetron kosten ook twee keer zoveel tijd als één maaltijd. Ook het smeren van de broodmaaltijd
kost meer tijd.

Uitwerking van resultaat 5: thuis zorgen voor kinderen

Als er in noodgevallen kortdurende overbrugging nodig is, kan hulp bij het huishouden worden ingezet. De

grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Er is een indicatie mogelijk voor de verzorgíng van de kinderen conform hun leeftijd. Een dergelijke
indicatie is van korte duur (maximaal 3 maanden). Binnen deze periode moet een eigen oplossing worden
gevonden.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere,
algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden. Gebruik van opvang als voorliggende
voorziening voor oppas en opvang van gezonde kinderen tot 5 dagen per week is redelijk.

Aspecten die bij dit resultaatgebied een rolspelen

Bij echtscheiding vervalt normaliter het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijk zorg voor het
huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor kinderen verdwijnt
echter niet. Bij uitval van een verzorgende ouder moet ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid
van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder. Hierbij wordt gekeken naar gemaakte of
door de rechtbank vastgelegde afspraken. Voor de perioden dat de kinderen bij de verzorgende -
uitgevallen- ouder kan zijn, kan er een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-
verzorgende ouder wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

a

a

a
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Bijlage 2:

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

lnleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hrrlp bij het

huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorgen Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging

van huishoudelijke hulp vanaf 1 april 201"8. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor

huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 20L6-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en AcliZziin

akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze

loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG l-0 en FWG L5. De invoering van deze nieuwe

loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht

tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven

hulp bijhet huishouden 2018'inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaalis

ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele

loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 2018 wordt toegepast

op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling

op de eerdergenoemde notitie van december 2OI7, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het

aangepaste tariefvanaf 1 april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 201-8 en 17 mei 2018 hebben

plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders

kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke

aanbieders en gemeenten.

1. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

ln de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het

prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot z¡jn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het

huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

Voorschot = O,75 * (aantal periodes HBH CAK portaal 2016* (verschil per¡odetarief L aprilt.o.v.

periodetarief 1 januari 2018))

+ aantal cliënten HH-l 2017 * (verschil jaartarief 1 april t.o.v. jaartarief 1 januar¡ 2018)

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.

- Afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 201-9 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes

en uren vanaf L april 2018.

tJ itg a n gs p u nte n be re ke n i n g to ri ef
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De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 201"7 blijven van kracht. Het tarief
per 1 april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn aangeleverd. Voor
bepaling van het tarief per L april 2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per
aanbieder in 2016.

Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG
beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2013).
Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd
door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67Yo/o in de VW-sector over 2017
o Het percentage overhead is vastgezetop L5%

o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%

o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële
kostprijsonde rbo uwi ng.

2. Tariefvoorstel per 1 april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegíngen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief
er als volgt uit.

wGA / WrA (+ WKO)
WW
Sectorfonds
zvw
WHK

WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur

huishouden

Bruto uurloon cao
Va ka ntietoeslag
Eindejaarsu itkering
Totaal bruto uurloon

OP werkgeversdeel
AP werkgeversdeel
Totaal pensioenpremies

Verlof
Scholing
Totaal verlof &
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0,09
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3,22

!,i l

:

Ziekteverzuim
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO

Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
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Totale kostprijs per uur
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huishouden van 5 iuli 2OI2van de eemeente Weert.

Risico & resultaat

Op basls hiervan stellen de gerrreerrten vuor ullr varraf 1 april 2018 een tariefsverlroging toe te passen van

3,30% op het tarief zoals dat geldt per 1 januari 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op € 2.97L,67 voor

elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. ln de tabel hieronder is de

berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1 april 201-8

verhoogd van€25,2O naar€ 26,01per uur. Het huidige tarief van €25,20 wordtgehandhaafd in de

facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 20L9.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. ln het

onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per L oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt,

wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de

tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd

door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

€25,L8Uurtarief (vanaf 1 januari 2018)

€26,OLVoorgesteld uurtarief per 1 april 2018

3,30%Tariefsverhoging per l april 201-8

€2.876,77Huidige profielprijs (vanaf l januari 20L8)

€.94,93Tariefsverhoging3,30% per 1 april 201-8

€2.97L,70Berekende profielprijs 2018 per 1 april

- € 0,03Afronding ivm deelbaarheid door 13

€,2.97t,67Nieuwe profielprijs 2018 per 1 april

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 20L8


