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Onderhandelingskader tarieven hulp bij het huishouden 2020

Voorstel

1. Het onderhandelingskader, conform bijlage 1, vast te stellen om tot tariefafspraken
voorde voorziening Hulp bij het Huishouden (hierna HbH) te komen voor het
contractjaar 2O2O;

2. Opgrondvanartikel 55vandeGemeentewet, junctoartikel 7A,2e lidonderbeng
van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding op te leggen ten
aanzien van bijlage 1 (onderhandelingskader HbH 2020 uit beslispunt 1), totdat de
onderhandelingen HbH 2020 geheel zijn afgerond;

3. Een eenmalig mandaat, machtiging en volmacht (ex. artikel 160 (college) en artikel
171 (burgemeester) Gemeentewet) te verlenen aan O. Ramos Antonio, regionale
contractmanager/inkoopadviseur MLW, en aan diens vervanger (J. Brouwer) (zie
bijlage 2), voor:

a. het voeren van de onderhandelingen met de HbH aanbieders, binnen het
onderhandelingskader conform vastgesteld onder beslispunt 1;

b. het overeenkomen van tariefafspraken HbH voor contractjaar 2020 met de
HbH aanbieders, binnen het onderhandelingskader conform vastgesteld onder
beslispunt 1.

Inleiding

De afgelopen jaren hebben er intensieve onderhandelingstrajecten plaatsgevonden tussen
de gemeenten in de regio Midden-Limburg West (gemeente Leudal, Nederweert en Weert)
en de aanbieders die de voorziening Hulp bij het Huishouden binnen de regio leveren. De
aanleiding van de intensieve onderhandelingstrajecten waren de invoering van de nieuwe
loonschalen voor de huishoudelijke hulpen binnen de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen
en ThuiszorS ry\fI) en de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs
Wmo (hierna AMvB) voor de (maatwerk)diensten die onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2018 (hierna Wmo) vallen.
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Naar aanleiding van de intensieve onderhandelingen is in 2019 met de aanbieders
overeengekomen, dat bij aanbieders na het zomerreces 2019 een kostprijsberekening
opgevraagcj zou worden (conform de rekentooi die gebruikt is om te komen tot tarieven
voor contractjaar 2019). Inmiddels zijn deze bij de aanbieders opgevraagd en ontvangen
door de gemeente. Op basis van de ontvangen kostprijsberekeningen en landelijk
beschikbare informatie omtrent de HbH, is een onderhandelingskader opgesteld om te
komen tot HbH tariefafspraken voor contractjaar 2020.

Beoogd effect/doel

Het overeenkomen van HbH tarieven voor contractjaar 2020 met de HbH aanbieders,
binnen het vastgestelde onderhandelingskader.

Argumenten

Openbaarmaking van het financieel onderhandelingskader kan leiden tot strijdigheid met
de financiële belangen van de gemeente en/of kan leiden tot onevenredige bevoordeling of
benadeling van de contractpartijen. Daarom is het onderhandelingskader opgenomen in
bijlage 1 en worden in de argumentat¡e geen bedragen of percentages genoemd.

1.1 Een onderhandelingskader is wenselijk om het onderhandelingsproces zo efficiënt
mogelijk te rrtake¡¡.

1.2 De tarifering in het onderhandelingskader is bepaald met behulp van de rekentool die
door BTN/Actiz beschikbaar is gesteld en door de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) akkoord is bevonden.
De rekentool bevat de kostprijselementen die genoemd zijn in de Algemene Maatregel van
Bestuur reële prijs Wmo. In de niet-openbare bijlage zijn de uitgangspunten voor de
diverse kostprijselementen benoemd. Deze uitgangspunten zijn gebruikt voor een kader
voor de ta riefstell ing.

1.3 De tarifering in het onderhandelingskader houdt rekening met
kostprijsonderbouwingen van de aanbieders HbH.
Op basis van de ontvangen kostprijsonderbouwingen vanuit de aanbieders en
bovenstaande uitgangspunten, is een reële kostprijsberekening opgesteld.

1.4 Hulp 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 uu¡tarief vastgesteld
dient te worden.
Vanaf l januari 2018 zijn er drie profielen samengesteld naaraanleiding 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,
apart uren worden geïndiceerd voor het resultaat 'maaltijden' en/of 'thuis zorgen voor
kinderen'. Hier geldt een uuftarief voor. De profielprijs is een afgeleide van het uurtarief.

2.1 Oplegging van geheimhouding is noodzakeliik.
Openbaarmaking van het financieel onderhandelingskader kan leiden tot strijdigheid met
de financiële belangen van de gemeente en/of kan leiden tot onevenredige bevoordeling of
benadeling van de contractpartijen.

Kanttekeningen en risico's

Kanttekeningen en risico's zijn opgenomen in het onderhandelingskader in bijlage 1

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiccl
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De nieuwe overeen te komen tarieven brengen een kostenstijging voor 2020 met zich
mee. De maximale hoogte van de stijging is beschreven in het onderhandelingskader in
bijlage 1. In de begroting 2020 (concept) is rekening gehouden met deze kostenstijging.

Ju ridisch
Op dit collegevoorstel zijn de volgende voorwaarden en wetten van toepassing:
- de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeenten in de regio Midden-Limburg West;
- de Aanbestedingswet 2012;
- artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b en g van de Wet

Openbaarheid van Bestuur (WOB); en
- artikel 160 en artikel 171 Gemeentewet.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

De aanbieders blijven de HbH in 2O2O uitvoeren conform de Communicatie-, Overleg- en
Besluitvormingsstructuur Overeenkomst en de bijbehorende
Voorzieningenovereenkomsten Hulp bij het huishouden tegen de overeengekomen
tarieven, waarbij de gemeente en aanbieders de bestaande overlegstructuur vooftzetten
om de uitvoering van de HbH onder andere te evalueren.

Comm un icatie/ pa rticipatie

De HbH aanbieders zijn voor 28 oktober 2019 uitgenodigd voor één-op-één gesprekken,
waar de HbH tarieven 2020 onderwerp van gesprek zullen zijn. Het doel van deze
gesprekken is om te komen tot tariefafspraken HbH voor contractjaar 2020.

De aanbieders waar overeenstemming is bereikt over de HbH tarieven voor contractjaar
2020, zullen schriftelijk geïnformeerd worden omtrent de gemaakte afspraken.

Het mandaat, de machtiging en de volmacht wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd
op overheid.nl.

Overleg gevoerd met

Intern: J. Brouwer (regionale projectleider Wmo), O. Ramos Antonio (regionale
contractmanager en inkoopadviseur Jeugd en Wmo), R. Smits (regionale contractmanager
Wmo), D. Louwers (business controller sociaal domein Weert) en M. Rosbergen (juridisch
beleidsadviseu r).

Bijlagen:

1. Onderhandelingskader Hbh voor contractjaar 2020
2. Mandaat/machtiging/volmacht HbH 2020
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