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Geachte raads- en burgerleden,
Binnen de branche van de aanbieders Huishoudelijke Verzorging (hierna HV te noemen) zijn in
de afgelopen periode verschillende financiële ontwikkelingen geweest. Er zijn nieuwe
salarisschalen HV afgesproken en er is een nieuwe CAO algemeen verbindend verklaard.
Hierdoor is er per 1-4-2018 voor de medewerkers HV sprake van een salarisverhoging door het
instellen van de nieuwe salarisschalen en later in 2018 een ‘reguliere’ cao-loonsverhoging.
Deze ontwikkelingen lopen de komende vier jaar nog door, waardoor de kosten voor HV de
komende vier jaar verder zullen stijgen. Daarom was het nodig om tot nieuwe financiële
afspraken te komen met de gecontracteerde aanbieders HV.
Het afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan nieuwe afspraken over het tarief met de
aanbieders voor HV. Omdat er in de afgelopen maanden sprake was van een
onderhandelingsfase kon er niet eerder gecommuniceerd worden over de uitkomst.
Het resultaat van de onderhandeling is dat er een nieuw tarief afgesproken is dat past bij de
nieuwe loonschalen en de CAO HV. Het nieuwe tarief is gebaseerd op een reële kostprijs HV.
Alle aanbieders zijn akkoord gegaan met dit nieuwe tarief. Het betreft voor de gemeente Boekel
de volgende aanbieders:
- Acteon Thuiszorg
- Actief Huiszorg
- Breederzorg
- Interzorg Oss Thuiszorg
- Tzorg
- Stichting Brabantzorg
- Stichting Laverhof
De gemeente Boekel koopt HV in samen met regiogemeenten: Bernheze, Boxmeer, Landerd,
Meierijstad, Sint-Anthonis en Oss.
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Met het afspreken van het nieuwe tarief voor HV:
1. Voldoet de gemeente Boekel aan haar gemeentelijke ondersteuningsplicht in het kader van
de Wmo en betaalt een nieuw reëel tarief voor huishoudelijke verzorging op basis van de
nieuwe salarisschalen en verbindende CAO’s binnen de branche.
2. Hebben alle gecontracteerde zorgaanbieders in de regio verklaard dat het nieuwe tarief een
reëel tarief is voor huishoudelijke verzorging voor een school en leefbaar huis.
3. Blijft de levering van deze zorg plaats vinden aan de hand van de daarvoor geldende
kwalitatieve contractuele (ongewijzigde) afspraken.
4. Voldoet de gemeente aan de Algemene Maatregel voor Bestuur voor een reële kostprijs.
5. Verandert er niets voor de cliënten die een indicatie voor huishoudelijke verzorging hebben.
Gevolgen voor de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning is krap en dat zal de komende jaren zo blijven.
Overheden en sociale partners zullen een grote inspanning moeten leveren om voldoende
personeel aan te trekken en te behouden voor de sector.
Het lukt aanbieders van huishoudelijke hulp nu al moeilijker om voldoende geschikte
huishoudelijke hulpen aan te trekken. Deze ontwikkeling raakt ook de gemeentelijke
ondersteuningsplicht in het kader van de Wmo. De sociale partners in de sector Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg (VVT) zijn van mening dat gelet op de krappe arbeidsmarkt in de
zorgsector, het voor een goed werkgeverschap noodzakelijk is om de nieuwe loonschaal door te
voeren. Vanaf 1 april 2018 geldt daarom de nieuwe loonschaal voor hulp bij het huishouden.
Gemeenten dragen door toepassing van deze schaal in het tarief voor hulp bij het huishouden bij
aan versterking van de arbeidsmarkt voor zorg en aan goede ondersteuning van de inwoner.
Financiële consequenties
Meerjarig is € 473.000 begroot op kostenplaats 667101-4341002 Wmo hulp bij het huishouden.
Hoewel de kosten stijgen in 2018 en 2019 blijven deze naar verwachting in deze jaren binnen
budget. Vanaf 2020 wordt een verdere kostenstijging verwacht die mogelijk zal leiden tot een
overschrijding.
Contractuele wijzigingen
De huidige geldende contractuele afspraken blijven ongewijzigd voortbestaan en worden
aangevuld met een addendum aangaande de nieuw vastgestelde tarieven. De huidige
contracten hebben een maximale looptijd tot 2023.
Houdbaarheid huidig HV-systeem
De verwachting is dat de kosten en de juridische kaders voor HV in de toekomst verder blijven
stijgen en ontwikkelen. Daarom zal er begin 2019 een onderzoek starten naar de houdbaarheid
van de huidige HV systeem. Met als uitkomst een aantal uitgewerkte scenario’s met
afwegingen, gevolgen, kansen en risico’s voor een houdbaar HV systeem. Inclusief een
juridisch kloppend en financieel haalbaar advies voor inkoop- en inzet van huishoudelijke
verzorging. U wordt geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.
Wij hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van B&W
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