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Onderwerp

Tarieven hulp bij het huishouden 2020.

Voorstel

1. De tarieven voor hulp bij het huishouden voorcontractjaar202O in het kadervan de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen op:

a. € 3.252,60 per jaarlper cliënt bij de inzet van een van de profielen:
b. € 28,2O per uur voor de resultaten 'maaltijden' en/of 'thuis zorgen voor kinderen"

2. Aanbieders te informeren middels bijgaande conceptbrieven.

Inleiding

Op 22 oktober 2019 heeft uw college het onderhandelingskader voor de tarieven hulp bij
het huishouden (hbh) voor het contractjaar 2020 vastgesteld. Het vastgestelde
onderhandelingskader was berekend op basis van de dan beschikbare informatie over
onder andere de tot dan bekende cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en
Jeugdgezondheidszorg WT) en de onduidelijke financiële gevolgen die de Wet
Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee zou brengen. Het vastgestelde
onderhandelingskader bleek tijdens de onderhandelingen met de aanbieders niet
realistisch, doordat in de tussentijd de onderhandelingsresultaten van de cao VW en de
financiële gevolgen van de WAB bekend waren gemaakt. Rekening houdend met deze
ontwikkelingen zijn reële tarieven bepaald. Deze passen niet binnen het afgegeven
mandaat aan de inkoopadviseur en het daaraan gekoppelde onderhandelingskader.
Daarom vragen wij uw college om af te wijken van het eerder vastgestelde
onderhandelingskader en de voorgestelde reële tarieven vast te stellen.

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van reële tarieven voor de voorziening hulp bij het huishouden voor het
contractjaar 2020.
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Argumenten

1.1 De profietprijs is gcbascerd op een uurtarief van €28,55. Dit is berekend op basis van

de rekentoot die door BTN/Actiz beschikbaar is gesteld en door de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) akkoord is bevonden.
De rekentool was na bekendmak¡ng van de onderhandelingsresultaten cao WT en de
financiële gevolgen die de WAB met zich meebrengt, niet meer actueel. Deze
\øvanrlqal¿ina rrnnd nle.afq na de vaetcte!!ina van het onderhandel!naskader en voordat deus^çr rvr ¡ lsRrr r:, v vr rs t,rsvLJ

onderhandelingen met de aanbieders plaats hadden gevonden. Tijdens de

onderhandelingen hebben de aanbieders aangegeven dat de rekentool niet meer actueel
was. Op basis van de nieuwe informatie omtrent de onderhandelingsresultaten cao VVT en

de WAB, is de rekentool geactualiseerd en zijn de aanbieders gevraagd om een nieuwe
kostprijsberekening in te dienen op basis van de actuele informatie'

Uit de eigen berekeningen en de berekeningen die de aanbieders aanleverden, bleek dat
het vastgestelde onderhandelingskader niet toereikend was om te komen tot een reëel

tarief voor de uitvoering van de hbh.

Het tarief dat reëel werd bevonden door alle aanbieders, waar taakstellingen zijn opgelegd

op het gebied van onder andere het ziekteverzuim, is € 28,55 voor de berekening van de

profiel prijzen.

1.2 Het uurtarief voor de apart te indiceren resultaten 'maaltijden'en/of 'thuis zorgen
voor kinderen" af te ronden naar een tarief van € 28'20.
Met aanbieders is onder voorbehoud van besluitvorming door uw college overeengekomen
dat zij akkoord gaan met de afronding van het reële tarief van € 28,55 naar een uurtarief
van €28,20 voor de resultaten 'maaltijden'en/of 'thuis zorgen voor kinderen". De

afronding is noodzakelijk, omdat uuftarieven door gebruik van de i-
Standaarden/berichtenverkeer (landelijk verplichte communicatie en facturatiesysteem)
deelbaar dienen te zijn door zestig (60).

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

BU een gelijkblijvend aantal proflelen/uren als in het iaar 2OL9, zullert cle kosten voor de
uitvoering van de hbh in het jaar 2020 met gemiddeld 4,4o/o stijgen. Dit komt neer op een
geschatte stijging van € 145.000,- op jaarbasis. Dit is iets hoger dan de tariefstijging
waarmee in de begroting 2020 rekening is gehouden. Het verschilis0,4o/o, afgerond een

nadeel van € 14.000 op jaarbasls. In de le tussenrapportage 2020 wordett de ranrlngen
hulp bij huishouden voor zover nodig aangepast aan de actualiteit (zoals ontwikkeling
cliëntaantallen). Bovengenoemde aanpassing wordt hierin meegenomen.
Er zijn geen personele of juridische gevolgen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De aanbieders blijven de hbh in 2O2O uitvoeren conform de Communicatie-, Overleg- en

Beslu itvorm i ngsstructuu r Overeenkomst en de bij behorende
Voorzieningenovereenkomsten Hulp bij het Huishouden tegen de reële tarieven 2020,
waarbij de gemeente en aanbieders de bestaande overlegstructuur voortzetten om de
uitvoering van de hbh onder andere te evalueren.
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Communicatie/participatie

Als uw college de voorgestelde tarieven hbh voor het contractjaar 2020 vaststelt, worden
alle gecontracteerde hbh-aanbieders hier schriftelijk over geïnformeerd, conform de
brieven in bijlage 1.
Het Wmo-team van de gemeente Weert wordt tevens geïnformeerd om tijdig de tarieven
in de systemen te ven¡verken.

Overleg gevoerd met

Intern
J. Brouwer (regionaal beleidsadviseur Wmo), O. Ramos Antonío (regionaal
contractmanager en inkoopadviseur Jeugd en Wmo), R. Smits (regionaal interim
contractmanager Wmo), D. Louwers (business controller sociaal domein), M. Rosbergen
(juridisch beleidsadviseur), P. Vos (financieel beleidsadviseur).

Extern

Aanbieders hbh: Stichting Land van Horne, T-zorg, Proteion Schoon, en Beeken Bos.

Bijlagen:

- Brieven aanbieders
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