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Beste dames/heren,

Inleiding
In het voorjaar van 2018 werd de aanbestedingsprocedure hulp bij het huishouden 1 afgerond wat leidde
tot nieuwe contracten meteen 7-tal zorgaanbieders.

Op 9 januari 2018 besloot het college om de aanbesteding in de markt te zetten op basis van de
berekende kostprijs op grond van de CAO VVT (Verpleging-Verzorging-Thuiszorg) voor een vast uurtarief
afhankelijk van de personeelsopbouw van de aanbieder. Het college kon niet anders besluiten omdat een
tarief hulp bij het huishouden dient te voldoen aan de uitgangspunten die door het ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zijn vastgesteld door middel van een algemene maatregel van
bestuur (AmvB). Gemeenten zijn verplicht om met deze AmvB rekening te houden bij de inkoop van de
dienst hulp bij het huishouden als het gaat om aanbestedingstrajecten die na 1 juni 201 7 zijn opgestart.
Zie ook bijgevoegde link: https://vn .nl/onderwerpenindex/maatschappeliike-ondersteunin /inkoopkwaliteit-en-toezicht-wmo/nieuws/amvb-reele-prijs-wmo-nadere-afspraken-nieuwe-loonschaal-hh

De Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben de uitgangspunten van het ministerie VWS
onderschreven. Gevolg is hogere tarieven voor de dienst hulp bij het huishouden.
Wijziging tarieven 2019
Inmiddels hebben er zich per 1 april 2019 wijzigingen voorgedaan in de personeelsopbouw van de
zorgaanbieders wat tot gevolg heeft een nieuwe opbouw van de tarieven doordat mensen doorstromen

naar hogere salarisschalen. Hiernaast zal er in de loop van 2019 nog een nieuwe CAO binnen deze sector
afgesloten gaan worden wat andermaal leidt tot een hoger tarief.
Nieuwe tarieven

Samen met de inkoper Bizob zijn de nieuwe tarieven Hulp bij het huishouden 1 en 2 berekend en leiden
tot de volgende tarieven per 1 april 2019:
HbH 1 € 26,73 per uur (was €24,81)
HbH 1 (Land van Home*) € 26,73 per uur (was € 25,60)
HbH 2 € 29,68 per uur (was € 29,70)
*Land van Home heeft zich inmiddels geconformeerd aan de tariefstelling van de overige zorgaanbieders
wat betekent dat voor hen geen sprake meer is van een uitzonderingssituatie.
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Wat betekent dit voor de uitgaven hulp bij het huishouden
Volgens de cijfers op 30 april 2019 kennen we de volgende indeling:
412 klanten die hulp bij het huishouden 1 (primair schoonmaakactiviteiten) ontvangen;
49 klanten die hulp bij het huishouden 2 (regievoering overnemen en
schoonmaakwerkzaamheden) ontvangen;
Voor de begroting 2019 zal de tariefsverhoging per 1 april 2019 leiden tot het verhogen van het product
hulp bij het huishouden van € 88.500. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 115.048. Deze bedragen
zijn indicatief omdat het aantal klanten en zorguren kan fluctueren.
Volgens de inzichten, gebaseerd op de cijfers van het eerste kwartaal 2019 en geprognotiseerd tot en met
december 2019, kan deze prijsstijging niet binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.
Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat Cranendonck voor loon- en prijscompensatie sociaal domein in 2019
een bedrag van € 251.000 ontvangt. Dit structurele bedrag is aan de lastenkant van de begroting
geoormerkt. Omdat de tariefsverhoging van hulp bij huishouden een aantoonbare loon- en prijsstijging is,
wordt de stelpost loon- en prijsstijging sociaal domein (692204/34921) ingezet om de extra kosten van
deze tariefsverhoging voor 2019 en vanaf 2020 op te vangen. Kortom is er op die manier dekking voor
deze tariefstijging.
Ook zullen de effecten van de cao verbintenis in de nog komende jaren merkbaar blijven, omdat de
salarisschalen en periodieken van medewerkers de komende jaren structureel gevolgen hebben voor de
tarieven. De tarieven zullen daarom blijven stijgen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris, De burgemeester,
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