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Hoger beroep tarieven Thuiszorgorganisatie

Geachte dames en heren,
Via een wethoudersbrief heb ik u op 16 juli geïnformeerd over de uitkomst van een 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. Zoals eerder per brief 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.
Hoger beroep
TGVS heeft ervoor gekozen in hoger beroep te gaan. Er wordt door TGVS gevraagd om een spoedappel, het
is nog niet bekend of dit gehonoreerd wordt. Om in de gehele procedure verweer te kunnen voeren heeft de
Regio Gooi en Vechtstreek van gemeente Hilversum een procesbesluit nodig waarbij zij gemachtigd worden
om de gemeente Hilversum in het hoger beroep te vertegenwoordigen. Het college van B&W zal hierover
op 27 augustus 2019 een besluit nemen.
Vervolg
Wij informeren u vanzelfsprekend over de uitspraak en het vervolg. Mocht u naar aanleiding van deze brief
vragen hebben, neemt u dan contact op met Wendy van Neer of Marco van der Spek-Stikkelorum zij zijn
respectievelijk te bereiken op de telefoonnummers 06-23940329 en 06-35118637.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
K.J. Walters
Wethouder Welzijn en Zorg

