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Geadviseerd besluit
1. Het budget voor de huishoudelijke hulp in 2019 te verhogen naar een bedrag van € 1.004.526 en
de hiervoor benodigde dekking te zoeken in de exploitatie bij de 1e tussenrapportage 2019.

Voorstel
Inleiding
De gemeente heeft overeenkomsten met aanbieders voor de levering van hulp bij het huishouden met
een looptijd van één jaar. Per 1 januari 2019 worden deze overeenkomsten met één jaar (stilzwijgend)
verlengd. Door de aanbieders is verzocht het tarief per 1 januari 2019 opnieuw vast te stellen. Dit is
overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst, waarin is opgenomen dat het tarief voor hulp bij
het huishouden jaarlijks wordt vastgesteld.
Voor vaststellen van Wmo-tarieven gelden de regels uit de AMvB reële kostprijs Wmo. Die regels
komen er op neer dat het college voor het leveren van een dienst reële kostprijzen overeenkomt met
de aanbieder of deze vaststelt. In geval van bestuurlijk aanbesteden, de vorm die wij momenteel
hanteren, wordt door het college een tarief vastgesteld.
Als gevolg van de invoering van het nieuwe tarief (01-01-2019) en het abonnementstarief (01-012019) kan de huishoudelijke hulp niet meer binnen het geraamde bedrag worden geleverd en is
besluitvorming nodig door de raad. De effecten van de invoering van het abonnementstarief zijn reeds
in december aan uw college voorgelegd en tevens is de raad door middel van een RIB geïnformeerd.

Beoogd effect
Een reëel tarief vaststellen voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo, zodat aanbieders in
staat zijn hulp bij het huishouden te leveren tegen de wettelijke en overeengekomen kwaliteitseisen.
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Relatie met beleidskaders
Beleidsplan Albrandswaard Wmo 2015-2018.
Verordening maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2018.
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2015.
Argumenten
1.1 In de financiële verordening is opgenomen dat iedere aanpassing van 100.000 euro of hoger
voorafgaand een raadsbesluit behoeft.
De financiële gevolgen van de tariefstijging 2019 en de invoering van het abonnementstarief zijn het
effect van wettelijke/autonome ontwikkelingen en onontkoombaar. Het budget wordt met € 100.926
overschreden (zie ook de financiële paragraaf). Gezien de hoogte van de overschrijding is, ondanks
de onontkoombaarheid, besluitvorming nodig door de raad.
2.1 Door het tarief in overleg met de aanbieders en met toepassing van de AMvB reële prijs Wmo, de
bijbehorende VNG handreiking en de rekentool van brancheorganisaties te berekenen stellen wij een
reëel tarief vast.
Met de invoering van de AMvB is het college gebonden om het tarief vast te stellen aan de hand van
vaste kostencomponenten (een integrale kostprijsberekening). De VNG heeft hiervoor een handreiking
ontwikkeld, ook ontwikkelden diverse brancheorganisaties rekentools om tot een adequate berekening
te komen. Het is de bedoeling dat met de aanbieders een dialoog ontstaat over de in de AMvB
genoemde kostencomponenten zoals de indirecte kosten, zoals: reiskosten (woon-werk en zakelijk),
ziekteverzuim, organisatiekosten, waaronder overhead, innovatie en risico & resultaat.
Alle aanbieders hebben voor 2019 kostprijsberekeningen aangeleverd. Op 11 december 2018 en 24
januari 2019 is met de aanbieders, aan de hand van de kostprijsberekeningen, gesproken over het
tarief 2019 en bovengenoemde kostencomponenten. De uitkomsten van deze dialoog zijn toegepast
bij de kostprijsberekening 2019 zoals opgesteld door de gemeente.
In 2018 hanteerde uw college reeds dezelfde werkwijze zoals hierboven omschreven. Het tarief steeg
toen fors als gevolg van Cao ontwikkelingen (loonstijging 4%) en het wegvallen van de laagste
loonschaal. In 2017 betrof het tarief voor een uur schoonmaak € 23,09 en persoonlijke
diensteverlening € 23,50. Als gevolg van het wegvallen van de laagste loonschaal kwam de
differentiatie tussen de twee tarieven te vervallen en werd het uur tarief voor de huishoudelijke hulp
voor 2018 vastgesteld op € 26,50 per uur.
Het tarief stijgt van € 26,50 in 2018 naar € 28,76 in 2019 als gevolg van twee ontwikkelingen:
1. Per 1 januari, de ingangsdatum van een nieuw contractjaar, gelden nieuwe wettelijke
percentages voor de loonkosten en pensioenpremies.
2. Per 1 april stromen medewerkers door naar de volgende trede. Dit is onderdeel van de Caoafspraken.
In relatie tot 2018 zijn, bij het berekenen van het tarief voor 2019, dalende percentages c.q. bedragen
gehanteerd voor de volgende kostencomponenten: ziekteverzuim, reiskosten van cliënt naar cliënt,
“niet planbaar wel te verlonen” en overheadkosten. Zie bijgevoegde notitie voor een uitgebreide
toelichting op de totstandkoming van de kostprijs en kostprijsberekening (pagina 4).

Overleg gevoerd met
Intern:
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Wethouder Wmo, team vakondersteuning, financiën, afdelingsmanagers Toegang, Advies
Maatschappij en Verstrekkingen en Klantmanagers Wmo.
Extern:
Aanbieders hulp bij het huishouden.
Kanttekeningen
2.1 De komende periode wordt intensief ingezet op een dialoog tussen aanbieders en gemeenten.
Tijdens de overleggen met de aanbieders is gedeelde zorg uitgesproken rondom de
kostprijsontwikkelingen, maar ook over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het ziekteverzuim. Zo
zal de krapte op de arbeidsmarkt toenemen, terwijl de behoefte aan ondersteuning door de (dubbele)
vergrijzing snel toeneemt. Met betrekking tot de tekorten op de arbeidsmarkt worden de
mogelijkheden onderzocht om werkzoekenden vanuit de Participatiewet te plaatsen bij aanbieders.
Ook is de verwachting dat het ziekteverzuim zal stijgen omdat het personeelsbestand uit relatief ‘oude’
medewerkers bestaat en het werk steeds zwaarder wordt. Dit omdat cliënten langer thuis blijven
wonen. Afgesproken is dat de aanbieders de oorzaken analyseren en hun aanpak presenteren om
deze terug te dringen.
2.2 De tarieven zullen de komende jaren verder stijgen en de mogelijkheden om de kosten middels
gewijzigd beleid en een aanbesteding te drukken worden onderzocht.
Het tarief voor hulp bij het huishouden zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen als
gevolg van indexering, doorstroom van medewerkers in hun salarisschaal en Cao-wijzigingen. Een
eerste wijziging in de Cao wordt reeds op 01 juli 2019 verwacht. Omdat de meeste medewerkers in
2021 naar verwachting het maximum van hun salarisschaal bereiken vlakt vanaf dat moment de
stijging van het tarief af. Een voorzichtige inschatting laat het volgende beeld zien:
Figuur meerjarenperspectief 2019 - 2021
Cao stijging
201901/072019
Tarief
28,76
29,91
Albrandswaard
917.172
953.858

2020
30,73
982.474

2021
31,96
1.021.773

Er wordt op korte termijn een traject gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om het beleid te
wijzigen en de huishoudelijke hulp opnieuw aan te besteden. Hierbij vormt het bijvoorbeeld een
overweging om over te gaan tot een andere vorm van aanbesteden waarbij niet het college het tarief
vaststelt, maar aanbieders gecontracteerd worden aan de hand van een inschrijving (selectie o.b.v.
prijs/kwaliteit). Voor een beleidswijziging en een aanbesteding dient rekening gehouden te worden
met de tijdsduur van ongeveer een jaar.

Uitvoering/vervolgstappen
Met de aanbieders is afgesproken dat het tarief 2018 gehanteerd wordt tot het tarief voor 2019
definitief vastgesteld is en het budget door de raad beschikbaar gesteld. Het tarief wordt dan met
terugwerkende kracht uitbetaald.

Financiële informatie
Er is in 2019 een bedrag van € 903.600 geraamd voor de huishoudelijke hulp. Op basis van het aantal
cliënten per ultimo 2018 berekenen wij een tekort ter hoogte van € 100.926. Hiervan is € 34.337 het
gevolg van de invoering van het abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp.
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Voorgesteld om het budget voor de huishoudelijke hulp voor 2019 te verhogen naar een bedrag van
€ 1.004.526 en het tekort bij te ramen in de eerste tussenrapportage 2019.

Juridische zaken
Het tarief per 1 januari 2019 is vastgesteld met toepassing van de AMvB reële prijs Wmo.

Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
 Aanbieders mondeling en schriftelijk informeren na besluitvorming door de raad.
 De adviesraad schriftelijk informeren na besluitvorming door de raad.

Overige PIJOFACH zaken
N.v.t.
Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Het college heeft het tarief voor hulp bij het huishouden per 1 januari 2019 vastgesteld op € 28,76 per
uur.
Het college heeft besloten de HHT regeling te beëindigen ingaande 01-07-2019.

NB informatie over het tarief kan pas na het raadsbesluit openbaar worden gemaakt!

Bijlagen
1. Bijlage 1 notitie tarief hbh.docx
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CONCEPT BESLUIT
Onderwerp:
Tarief hulp bij het huishouden
vanaf 1 januari 2019

Gemeenteraad:
6 mei 2019

Zaaknummer:
49112

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 19 maart 2019,
gelet op
Wmo
overwegende, dat
N.v.t.

BESLUIT:
1. Het budget voor de huishoudelijke hulp in 2019 te verhogen naar een bedrag van € 1.004.526 en
de hiervoor benodigde dekking te zoeken in de exploitatie bij de 1e tussenrapportage 2019.
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