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Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2019

Voorstel

1. Per l januari 2019 een profielprijs voor hulp bij het huishouden van € 3.114,54 per
cliënt per jaar vast te stellen;

2. Per l januari 2019eenuuftarief van€27,O0 vasttestellenvoordedienstenhulpbij
het huishouden die in uren worden vergoed, namelijk de producten met als resultaat
"maaltijden" enfof "thuis zorgen voor minderjarige kinderen";

3. Bij een eventuele structurele loonsverhoging in 2019 als gevolg van een nieuwe cao
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), de profielprijzen en uurtarieven te
verhogen met hetzelfde percentage als deze structurele loonsverhoging per
eerstvolgende volledige facturatieperiode na ingangsdatum loonsverhoging cao, waarbij
deze tariefsverhoging plaatsvindt in de vorm van een nabetaling;

4. Over te gaan tot een toeslag van 3,5olo op de productie in de facturatieperioden lt, t2
en 13 in 2018, ter compensatie van de cao-loonstijging vanaf l oktober 2018;

5. Aanbieders te informeren middels bijgaande concept-brieven.

Inleiding

In het voorjaar van 2018 heeft er een intensief traject plaatsgevonden tussen de
gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van
hulp bij het huishouden (Zorgcentrum Beek en Bos, Stichting Land van Horne, Proteion
Schoon en T-zorg). Aanleiding daarvoor was de invoering van een nieuwe loonschaal voor
huishoudelijke hulpen binnen de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
2016-2018 en de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)'Reële
kostprijs'voor Wmo-dienstverlening. De nieuwe loonschalen die in de cao VW zijn
bepaald, zorgen ervoor dat de kostprijzen voor hulp bij het huishouden stijgen. Dit komt
doordat een groep medewerkers de komende jaren diverse treden stijgt in de nieuwe
loonschaal. Ter ondersteuning van dit traject hebben de aanbieders
kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de
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afzonderlijke aanbieders en gemeenten en hebben uiteindelijk geleid tot een door alle
partijen gedragen tarief dat door de colleges in Midden-Limburg West is vastgesteld. Deze

tarieven hadden betrekking op de periode l april 2018 tot en met 31 december 2018. De

aanbieders hebben destijds een voorschot ontvangen voor de hogere tarieven van 1 april
tot en met 31 december, dat in het eerste kwartaal 2019 wordt afgerekend'
Tevens is toen afgesproken dat gedurende de looptijd van de contracten met de
aanbieders van hulp bij het huishouden, voorafgaand aan elk kalenderjaar de vaststelling
van de tarieven voor het daaropvolgend jaar plaatsvindt.

Beoogd effect/doel

Door akkoord te gaan met de tarieven voor hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2019
wordt zorg gedragen voor een reële bekostiging van de hulp bij het huishouden conform
de AMvB "Reële kostprijs".

Argumenten

1.1/2.1 Het tarief is bepaald met behulp van de rekentool die door BTN/Actiz beschikbaar
is gestetd en door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) akkoord is bevonden.
De gemeenten hebben bij de bepaling van het tarief gebruik gemaakt van de rekentool
van juli 2018 en de sociale lasten voor zover bekend eind oktober 2018.
Bij de berekening van de kostprijs zijn 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.
- Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens die

in 2018 zijn aangeleverd door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden
gehanteerd:

o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernetl
o Het percentage overhead is vastgezet op 15%
o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3o/o

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

De onderliggende componenten zijn weergegeven in de kostprijsonderbouwing in bijlage
1.

1.2/2.2 Hutp bij het huishouden wordt geleverd in de vorm van profielen en deels in de
vorm van toe te kennen uren, waardoor er zowel een profielprijs als een uurtarief
vastgesteld dient te worden.
Vanaf 1 januari 2018 zijn er drie profielen samengesteld naar aanleiding van de resultaten
schoon en leefbaar huis, schone was en regie en instructie. Voor al deze profielen geldt
één profielprijs. Naast deze profielen kunnen er, al dan niet in combinatie met een profiel,
apaft uren worden geïndiceerd voor het resultaat 'maaltijden' en/of 'thuis zorgen voor
kinderen'. Hier geldt een uurtarief voor. De profielprijs is een afgeleide van het uurtarief.
In onderstaande tabel is de berekening van zowel de profielprijs als het uurtarief te
vinden:

lVernet is een bureau dat het landelijkeverzuim in kaart brengt. Z¡j hebben een actueel ziekteverzuimpercentage

berekend voor de VvT-sector berekend.
ttl Er wordt gefactureerd in 13 perioden van 4 weken, conform de werkwijze van het CAK.

Berekenins tarief 2O19
Huidige profielprijs (vanaf 1 april 2018) € 2.97t,67
Berekende profielprijs per 1 januari 2019 e 3.114,48
Afronding ivm deelbaarheid door 13 periodentlJ + € 0,06
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Uurtarief (vanaf 1 april 2018) € 26,OL
Uurtarief per 1 januari 2Ol9 € 27,26
Afronding in verband met deelbaarheid door 60 minuten € 0,26
Nieuw uurtarief per 1 januari 2O19 e 27;oo.2t

Nieuwe s 1 nuari 2O19 € 3.114 54

1.3/2.3 Bij de bepaling van het tarief heeft de gemeente gebruik gemaakt van een actueel
personeelsbestand dat door de aanbieders beschikbaar is gesteld.
Het voorgestelde tarief is gebaseerd op de personeelsbestanden van de aanbieders per 1
januari 2019. Door middel van het personeelsbestand heeft de gemeente een inschatting
kunnen maken met betrekking tot de verwachte tredenstijgingen van medewerkers per 1

april 2019. Per l april 2019 stijgt een groep medewerkers een trede in de loonschaal. Op
basis van de aangeleverde personeelsbestanden, blijkt hierdoor stijging van het uurloon
met gemiddeld 2,4o/o.
Deze kostenstijging per 1 april 2019 kan door de aanbieders deels worden opgevangen
door het onderdeel 'risico en resultaat'(zie bijlage 1). Er is in de rekentool hiervoor 3olo
berekend. Deze 3o/o is bestemd voor risico's die aanbieders in de bedrijfsvoering kunnen
tegenkomen, zoals een hoger ziekteverzuim. Overigens hoeft het onderdeel 'risico &
resultaat'geen onderdeel van de kostprijs te zijn conform de AMvB. Deze wordt echter
ingezet om aanbieders een deel van de gestegen loonkosten op te kunnen laten vangen.
Onder punt 3.2 is de andere manier van compensatie beschreven.

3.1 In 2019 hoeft er geen overleg meer plaats te vinden met de aanbieders van hulp bij
het huishouden over gevolgen van een nieuwe cao VW voor de tarieven 2019.
Door nu al af te spreken hoe we omgaan met een eventuele loonsverhoging in 2019
voorkomen we administratieve rompslomp aan zowel de kant van de aanbieder als de kant
van de gemeenten. De cao VVT loopt af op l juli 2019. Nieuwe cao-afspraken na l juli
2019 hebben mogelijk effect op de kostprijs van de aanbieders. Om pragmatische redenen
wordt nu al afgesproken hoe een cao-loonstijging wordt verwerkt in de tarieven. Op deze
manier hoeft er in 2019 geen tussentijds overleg meer plaats te vinden met de aanbieders
over de tarieven.

3.2 Door bii eventuele cao-afspraken over een loonstijging in 2019 de tarieven te
verhogen met het percentage van de structurele loonsverhoging worden de aanbieders
deels gecompenseerd voor de gestegen loonkosten als gevolg van de tredestijgingen.
Wanneer de lonen stijgen, stijgt de kostprijs van de aanbieder niet evenredig mee. Dit
komt doordat andere kostprijselementen (zoals bijvoorbeeld kosten voor huisvesting)
minder stijgen dan de loonkosten. Door de tarieven toch te laten stijgen met hetzelfde
percentage als de loonsverhoging, hebben de aanbieders ruimte diezij, samen met het
percentage voor'risico en resultaat', in kunnen zetten als compensatie voor de
tredestijgingen per 1 april 2019. Het gaat hierbij om een eventuele structurele
loonsverhoging. De tarieven over 2019 worden niet aangepast als gevolg van andere cao-
afspraken die mogelijk invloed hebben op de kostprijs. Indien hier sprake van is, wordt
beoordeeld of deze meegenomen moeten worden in de tarieven voor 2020. Bij de
tariefbepaling voor 2020 wordt weer de rekentool gebruikt.

4.Compensatie voor de 4o/o cao-stijging per 1 oktober 2018.
In de actuele cao VVT 2018-2019 is sprake van een loonstijging van 4o/o per 1 oktober
2018. Deze loonstijging van 4o/o verhoogt de kostprijzen voor de aanbieders met 3,5o/o.
Deze stijging is niet verwerkt in de tarieven van 2018.

l2l Dit uurtarief wordt alleen gehanteerd voor de bekostiging van diensten die in uren worden vergoed, namelijk
de producten met als resultaat "maaltijden" en/of 'thuis zorgen voor minderjarige kinderen".
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In het voorjaar van 2018 is met de aanbieders afgesproken dat er in de tarieven van 2019
een compensatie plaats zou vinden voor de hogere kostprijzen in de maanden oktober tot
en met december 2018. Uit praktische overwegingen is besloten om dit niet te verwerken
in de tarieven 2019, maar in plaats daarvan over te gaan tot een nabetaling in het eerste
kwartaal van 2019. We doen dit op basis van 3,5olo van de productie in periode 11, 12 en
13 in 2018.

Kanttekeningen en risico's

Door akkoord te gaan met dit voorstel worden de tarieven mogelijk aangepast als gevolg
van een eventuele loonsverhoging in de cao-VVT in 2019 (beslispunt 3). Wat de invloed is

van deze mogelijke loonsverhoging is op dit moment nog niet bekend.
Meerjarig wordt een verdere stijging van de tarieven voor hulp bij het huishouden
verwacht. Enerzijds komt dit doordat een groot aantal medewerkers door wijziging van de
loonschaal meer groeimogelijkheden in het salaris krijgt. Anderzijds zullen cao-
ontwikkelingen doorwerken in de tarieven. In de gemeentelijke begroting is meerjarig
rekening gehouden met een tariefstijging.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2019 voor hulp bij het huishouden is rekening gehouden met een stijging
van de tarieven en een stijging van het aantal cliënten. Er is € 3,3 miljoen begroot. Op
basis van het huidige tariefvoorstel is de prognose voor 2019 € 3,2 miljoen. De resterende
financiële ruimte is beschikbaar voor een mogelijke tariefsverhoging als gevolg van een
cao-loonsverhoging in 2019 conform beslispunt 3. De verwachting is dat hierover meer
bekend is bij de tweede tussenrapportage 2019. Indien nodig worden de financiële
gevolgen daarin verwerkt.

De financiële gevolgen van de nabetaling over 2018 worden verwerkt in de jaarrekening
2018. Door deze nabetaling en een toename van de uitgaven in de laatste maanden van
2018, wordt een overschrijding van de begroting verwacht van ongeveer € 50.000,-.

Uitvoering/evaluatie

Gemeenten en aanbieders zetten de bestaande overlegstructuur voort.
In het eerste kwartaal 2019 ontvangen de aanbieders een afrekening over 2018. Deze
afrekening bevat:
- De afrekening van het voorschot ten behoeve van de tariefverhoging van 1 april

2018 tot en met 31 december 2018 op basis van de daadwerkelijke productie in

deze periode (zoals besloten door het college d.d. 3 juli 2018)
- De nabetaling van de compensatie voor de loonsverhoging conform de cao WT

voor de facturatieperiode 11,12 en 13 over 2018 (beslispunt 4).
Als er een nieuw cao-akkoord in 2019 wordt bereikt, en hier een structurele
loonsverhoging mee gepaard gaat in 20t9, zal het college worden gevraagd nieuwe
tarieven vast te stellen conform beslispunt 3.

Commu n icatie/ pa rticipatie

Aanbieders zijn op de hoogte gebracht van het aan het college voorgelegde
tariefvoorstel. Zij worden schriftelijk op de hoogte gebracht middels bijgaande concept-
brief.
De gemeenteraad zal via de TILS-lijst op de hoogte worden gebracht.
In de gemeente Leudal en Nederweert zal omstreeks dezelfde tijd het besluit aan de
colleges worden voorgelegd.

Overleg gevoerd met
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Intern: D. Louwers (Business controllersociaal domein), F. van Beeck (teamleiderzorg &
pafticipatie), P. Vos (financieel beleidsadviseur)

Extern: L. Linden (beleidsmedewerker Wmo), H. Scheermeijer (beleidsmedewerker sociaal
domein), F. Stevens (Juridisch adviseur) R. Geujen (Proteion schoon), M. versteegen
(Land van Horne), B. Hoefnagel (Tzorg), M. oosterhof (Zorgcentrum Beek en Bos).

Bijlagen:

Kostprijsonderbouwin g ;
Concept-brieven aanbieders hulp bij het huishouden.
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Bijlage 1

Kostprijso nde rbo uwing

Rekentool

den

ka nti etoesl a g (mi ni mum ca o bepa a I d, zi e toel i chti ng)
Eindejaarsuitkering (mi nímum cao bepaald, zietoelichti
Totaal bruto uurloon

OP werkgevers deel (zi e werkbl a d "Pens i oen premi e)
AP werkgeversdeel (zi e werkbl a d " Pens i oenpremi e)

Totaa! pe nsioenprem ies

WGA/ WIA (+ WKO)
WW
Sectorfonds
ZVW
WHK
WGA eigen risico; herverzekerd
Totaal Sociale lasten

Totaal te verlonen kosten per uur

Zi ekteverzui m
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO
Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur
Totaal ziekteverzuim & reiskosten

Niet planbaar wel te verlonen tijd
Orga nis ati egebonden overhea dkosten

le kostprijs per uur

Bruto uurloon cao

Verl of
Schol i ng
Totaal verlof & scholing

2,93
0,45
3,38

€
€

0,18
3,44

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€

€
€
€
€

€

€
€
€
€

17,57

0,88
0,01
0,89

0,97
0,45
0,09
0,97
0,15
0,13
2,76

r,56
o,34
0,10
2,OO

22,95

tt,92
t,02
0,98

t3,92

Risico & resultaat 0,69€

€




