
q,
+,ro>L¡t.o> GEMEENTE vyEERT

Onderwerp
Onderhandelingskader om te komen tot tariefafspraken 2021

Voorstel
1. Het onderhandelingskader vast te stellen om tot tariefafspraken voor de voorziening
Hulp bij het Huishouden te komen voor het contractjaar 2O2L;
2. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b en g van
de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding op te leggen ten aanzien van
bijlage 1 (onderhandelingskader HbH 2021 uit beslispunt 1), totdat de onderhandelingen
HbH 2021 geheel zijn afgerond;
3. Het verlenen van een eenmalige mandaat/machtiging/volmacht (ex. artikel 160
(college) en artikel 171 (burgemeester) Gemeentewet) aan O. Ramos Antonio, regionaal
contractmanager/inkoopadviseur MLW, S. Dooper, regionaal contractmanager, J.
Verheesen, regionaal contractmanager, en aan diens vervanger (J. Brouwer, regionaal
Beleidsadviseur Wmo) 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 2021 met de HbH
aanbieders, binnen het onderhandelingskader zoals vastgesteld onder beslispunt 1.

Inleiding
In 2Ot2 is in de regio Midden-Limburg West, zijnde de gemeenten Leudal, Nederweert en
Weert, een overeenkomst afgesloten voor het leveren van de maatwerkvoorziening Hulp
bij het Huishouden (hierna HbH), met een looptijd van 8 jaar. Deze overeenkomst kent
geen verlengingsmogelijkheid en eindigt per 31 december 2020 van rechtswege. De
gemeenten in Midden-Limburg West zijn daardoor genoodzaakt om voor 202L en verder
een nieuwe overeenkomst af te sluiten, zodat de levering van de HbH
maatwerkvoorziening aan de cliënt gewaarborgd blijft.

Sinds medio maart 2020 bevindt Nederland, zoals vele andere landen in de wereld, zich in
de Corona-crisis. De Rijksoverheid heeft in verband met de Corona-crisis, allerlei
beperkende maatregelen getroffen, die vertragende/beperkende invloed hebben op het
proces om te komen tot toekomstige nieuwe afspraken met aanbieders. De Corona-crisis
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heeft ook impact op o.a. de werkwijze van de aanbieders en hun capaciteit. Door de
beperkende maatregelen en de prioriteit om de nodige ondersteuning/hulp te waarborgen,
is u eerder een zogenaamd "plan B" voorgelegd, waarin uw college wordt geïnformeerd
over de contractering van de HbH voor contractjaar 202t.

Plan B houdt in dat de huidige werkwijze in 2O2t gecontinueerd wordt, met de
mogelijkheid om deze met maximaal één jaar te verlengen, waarbij de overeengekomen
tarieven 2O2O + indexatie voor 202L de basis vormen. Dit zorgt voor continuìteit van de
nodige ondersteuning/hulp aan cliënten en het geeft gemeente en aanbieder ook de
mogelijkheid om de impact van de Corona-crisis in kaart te brengen en tot nieuwe
(toekomstbestendige) overeenkomsten te komen.
Om met plan B te kunnen starten, dienen vooraf de onderhandelingskaders te worden
vastgesteld. In dit collegevoorstel wordt u nader geinformeerd over de
onderhandelingskaders voor contractjaar 2O2L, zodat u tot een besluit kunt komen en
gestart kan worden met de verwervingsprocedure voor HbH.

Beoogd effect/doel
Het overeenkomen van reële HbH tarieven voor contractjaar 2021 met de HbH aanbieders,
binnen het vastgestelde onderhandelingskader conform vastgesteld onder beslispunt 1.
Het overeenkomen van de HbH tarieven is noodzakelijk om binnen een kort tijdsbestek
overeenkomsten te kunnen sluiten, die op basis van een nieuw te starten
verwervingsprocedure tot stand komen.

Argumenten
Openbaarmaking van het financieel onderhandelingskader kan leiden tot strijdigheid met
de financiële belangen van de gemeente enlof 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.

7.7 Een onderhandelingskader is wenselijk om het onderhandelingsproces zo efficiënt
mogelijk te maken.

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 tariefstelling.

1.3 De tarifering in het onderhandelingskader houdt rekening met
kostprijsonderbouwingen voor de tarieven van 2020 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 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,
apart 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.

2.1 Oplegging van geheimhouding is noodzakelijk.
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.
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Kanttekeningen en risico's
De kanttekeningen en risico's zijn opgenomen in bijlage 1

Financiële, personele en juridische gevolgen
De financiële gevolgen zijn opgenomen in bijlage 1.
Er zijn geen personele gevolgen.
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 2OL2;
- artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel L0, 2elid onder b en g van de Wet

Openbaarheid van Bestuur (WOB); en
- artikel 160 en artikel 171 Gemeentewet, Afdeling 10.1.1Algemene wet bestuursrecht

en artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek.

Duurzaamheid
nvt

Uitvoering/evaluatie
Per 31 december 2020 eindigen de momenteel geldende HbH overeenkomsten. De huidige
werkwijze wordt in 2O2t gecontinueerd voor minimaal één (1) jaar en kan maximaal
verlengd worden met één (1) jaar. Gedurende de looptijd van de nieuw af te sluiten HbH
overeenkomst voor 2021, zal met de gecontracteerde aanbieders onderzocht en
geëvalueerd worden welke eftecten de Corona-crisis hebben gehad op de HbH en worden
mogelijkheden verkend om de HbH toekomst bestendig te organiseren. Indien een
verlenging noodzakelijk is, worden de overeengekomen tarieven 2O2I voor contractjaar
2022 gelindexeerd om te kunnen voldoen aan de AMvB reële prijs Wmo.

Communicatie/ participatie
De huidige HbH aanbieders zullen, nadat uw college positief heeft besloten, de concept
HbH overeenkomsten met daarin de minimumtarieven per mail ontvangen ter consultatie
De HbH overeenkomsten dienen namelijk werkbaar te zijn voor aanbieder en gemeenten.
Ook zal het gesprek omtrent de tarieven volgen, nadat de aanbieders een eerste reactie
hebben verzonden.
Uw college wordt over de consultatie geïnformeerd, indien deze afwijkt van de
onderhandelingskaders conform bijlage 1.
Het besluit tot verlenen van mandaat/machtiging/volmacht HbH voor het contractjaar
2021 wordt op de wettelijkvoorgeschreven wijze bekend gemaakt en treedt met ingang
van de dag daarna in werking.

Overleg gevoerd met
Intern: J. Brouwer (regionaal beleidsadviseur Sociaal Domein), J. Verheesen (regionaal
contractmanager Sociaal Domein), D. Louwers(business controller Sociaal Domein),
O. Ramos Antonio (regionaal contractmanager en inkoopadviseur Jeugd/Wmo), P. Vos
(financieel beleidsadviseur) en M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur).

Extern: L. Linden (Beleidsadviseur Wmo Leudal), G. Odekerken (Beleidsadviseur Sociaal
Domein Nederweert).

Bijlagen:
1. Onderhandelingskader HbH voor contractjaar 2021
2. Mandaat/machtiging/volmacht HbH 2021
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