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Kort Geding Thuiszorgorganisatie

Geachte dames en heren,
Recentelijk bent u op 20 juni 20219, door middel van een collegebrief, geïnformeerd over het kort geding
dat één van onze Wmo-aanbieders, Thuiszorgorganisatie Gooi en Gooi en Vechtstreek (TGVS), had
aangespannen. Deze zitting heeft op 25 juni jl. plaatsgevonden. Graag informeer ik u over de uitspraak van
de rechter in dit kort geding en het vervolg.
Achtergrond
Zoals eerder brief aan u is toegelicht, is TGVS van mening dat de tarieven die gemeenten in Gooi en
Vechtstreek hanteren voor de bekostiging van huishoudelijke hulp niet toereikend zijn. TGVS heeft de
rechter gevraagd in te grijpen en de tarieven met minimaal 11,3% te verhogen. De tarieven die de
gemeenten in Gooi en Vechtstreek gehanteerd hebben bij de inkoopprocedure voor Wmo-zorg in 2016 en
2018, zijn zorgvuldig tot stand gekomen op basis van jarenlange monitoring en onderzoek onder alle
aanbieders door de Regio. De tarieven zijn voor iedere aanbieder hetzelfde. De tarieven liggen bovendien
boven het landelijk gemiddelde. Ons meest gebruikte tarief voor huishoudelijke hulp bedraagt momenteel
€26,40 per uur.
Uitkomst kort geding
De rechter heeft de vorderingen van TGVS om de tarieven te verhogen in kort geding afgewezen. De
rechter volgt TGVS niet in de stelling dat de verhoging van lonen ten gevolge van wijzigingen in de cao,
één op één moet worden overgenomen in de tarieven van de gemeenten. Een andere belangrijke
overweging van de rechter is dat de ‘rekentool’ die op de website van de VNG staat, niet (wettelijk)
verplicht is en dat er ook andere manieren zijn om een reële kostprijs te berekenen. TGVS heeft
onvoldoende onderbouwd dat de gemeenten de kostprijselementen niet zouden hebben meegenomen,
aldus de rechter.
Vervolg
TGVS heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De termijn hiervoor is 4 weken vanaf de
dagtekening van het vonnis. Ik informeer u hoe dan ook nog over het beloop daarvan. Ongeacht of TGVS
gebruik maakt van deze mogelijkheid, nodigen mijn collega’s en ik TGVS uit voor een gesprek om de
samenwerking in het belang van onze inwoners te verbeteren.
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In het geval van een juridisch vervolg informeer ik u daarover vanzelfsprekend. Mocht u naar aanleiding
van deze brief vragen hebben, neemt u dan contact op met Wendy van Neer, manager Inkoop en
Contractbeheer bij de Regio op telefoonnummers 06-23940329.

Hoogachtend,

F.G.J. Voorink
Wethouder Zorg, waarnemend

