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Onderwerp

Zienswijze op de tarieven hulp bij het huishouden 2019

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op het vaststellen van de tarieven hulp
bij het huishouden 2019 en daarmee in te stemmen met het verhogen van de tarieven hulp
bij het huishouden voor 2019.
Aanleiding
Er is de laatste tijd een druk op de tarieven HH ontstaan door indexering, cao verhogingen
en verplichte verhoging van salarisschalen. Dit college wil, zoals ook in het CUP is
opgenomen, een bijdrage leveren aan een goede salariëring en een eerlijke bekostiging. En
zodoende de continuïteit en kwaliteit van hulp bij het huishouden aan onze inwoners
garanderen. Zodoende hebben wij:
•
per 1 januari 2018 een indexering op het maatwerk tarief HH (conform contract)
toegepast;
•
met terugwerkende kracht per 1 april (conform contract) de tarieven van de AV
geïndexeerd (gemeente betaalt de rekening voor onze inwoners; maximum tarieven
voor inwoners blijven gelijk);
•
gesprekken met de aanbieders gevoerd over de nieuwe prijsberekening
Algemene Voorziening Ondersteuning Thuis en Maatwerkvoorziening HH (per 1
januari 2019), rekening houdend met:
o
de cao verhogingen van 4% per 1 oktober 2018
o
indexering
o
de nieuwe cao functie indelingssystematiek
We komen daarmee de aanbieders eerder tegemoet omdat zij pas per 1 april 2019
verplicht zijn om de nieuwe cao functie indelingssystematiek toe te passen op hun
werknemers. Hiermee zullen we dus voldoen aan alle wettelijke vereisten.
Doel / Effect
Door de raad de mogelijkheid te bieden om een zienswijze te geven op het besluit, vergewist
het college zich van het feit dat de raad de huidige handelswijze van het college
onderschrijft.
Argumenten
1. De verhoging is zowel noodzakelijk als gewenst
De verhoging van de tarieven komen tegemoet aan:
•
onze wettelijke en contractuele verplichtingen (volgen van de AMvB en cao VVT)
•
hetgeen in het CUP is opgenomen over eerlijke tarieven*
•
de zorgen van de raad over een eerlijke tarifering en het voldoen aan de wettelijke
regels, zoals omschreven in raadsvragen (door het CDA in 2017)
•
de stellingname van de raad over een eerlijk loon blijkens de unaniem aangenomen
motie van 8 november 2018 (bijlage 2).
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* In het CUP, onder 3.3. Inkoop sociaal domein staat onder “Zorg en welzijn”:
10.

14.

Bij de (regionale) inkoop zijn de Leusdense zorgbehoefte en
resultaatgerichtheid maatgevend. De kosten van de inkoop moeten financieel
onder controle gebracht worden. Beheersbaarheid en voorspelbaarheid van
de kosten en eerlijke tarieven staan hierbij voorop.
Zonder in te boeten op de kwaliteit van de ondersteuning binnen het Sociaal
Domein, willen we de doelmatigheid van het sociaal domein verhogen.

Omdat er cao verhogingen in de branche zijn,- en nog worden doorgevoerd en er een
nieuwe cao functie indelingssystematiek wordt gehanteerd (waar onze aanbieders per april
2019 ook aan gebonden zijn), moeten we dit, willen we voldoen aan de wettelijke vereisten
en spreken van eerlijke tarieven, meenemen in onze tarifering. Zo zullen wij dus voldoen aan
de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB met daarin opgenomen de regels over een
eerlijke prijsopbouw: het bepalen van een eerlijke prijs) en de nieuwe cao VVT (met een
verhoging van de functieschalen). Hiermee menen wij een tarief te gaan hanteren waarmee
onze aanbieders in staat zijn de HH kostendekkend te leveren en zij ruimte hebben voor
signalering/doorgeleiding en innovatie.
2. Continuïteit, kwaliteit en innovatie van hulp bij het huishouden aan onze inwoners is
gegarandeerd.
Met het vaststellen van het hogere tarief borgen we de continuïteit en kwaliteit van hulp bij
het huishouden aan onze inwoners en maken we mogelijk dat we met aanbieders samen
kunnen inzetten op voorliggende en preventieve maatregelen/aanbod, betere doorgeleiding
en doelmatiger/doelgerichter aanbod (pilots signalering HH& begeleiding).
3. Het tarief is gedegen en met de aanbieders tot stand gekomen
Een aantal aanbieders heeft een (gedeeltelijke) berekening aangeleverd. Op basis daarvan,
extern advies en vergelijkende gemeentelijke,- Branche,- en benchmarkgegevens, hebben
wij de noodzakelijke verhoging van de tarieven voor Hulp bij het Huishouden berekend.
De gesprekken zijn nu afgerond en wij hebben de aanbieders een goede, markconforme
prijs aangeboden: tarief HH1 van € 22,20 per uur naar € 25,80, tarief HH2 van € 25,80 naar
€ 27,60 en het tarief van de algemene voorziening van € 108,82 per 4 weken naar € 122,36.
4. Er is financiële ruimte/dekking
De verhoging van de tarieven per 2019 kosten ons ongeveer € 165.000 extra (HH1:
€ 100.000, HH2: € 20.000, PGB: € 10.000 en de AV: € 35.000).
Dekking kan worden gevonden door de posten “toevoeging stelpost indexering 2018” en
“toevoeging openstaande stelpost HH taakmutaties begroting” in te zetten.
Zodoende is er binnen de begroting nog voldoende dekking aanwezig om de tariefwijziging
door te kunnen voeren. Daarmee is wel de “rek” uit onze financiële bestedingsruimte.
5. De input van de raad is geborgd.
Het collegebesluit wordt pas definitief, indien er geen zienswijze wordt ingediend door de
raad. Daarmee vergewist het college zich van het feit dat de raad de huidige handelswijze
van het college onderschrijft.
Dit is van belang omdat de verhoging van de tarieven weliswaar nog net binnen de
budgettaire kaders vallen, maar omdat we wel te maken gaan krijgen met onderstaande
risico’s (extra toestroom EB maatregel en eventuele afschaffing van de Algemene
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Voorziening HH) kan er krapte ontstaan in het budget. Omdat de raad verantwoordelijk is
voor het beschikbare budget/het financiële kader is het van belang om de raad nu al te
betrekken.
Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Financiële nuancering/risico:
1. Het effect van extra toestroom door de “eigen bijdrage maatregel” (maximalisatie EB op
€ 17,50) is nog niet in bovenstaande financiële berekening meegenomen, we schatten
daarvoor een extra kostenpost van circa € 140.000 per jaar, als gevolg van de aanzuigende
werking. Budgettair hebben we daarvoor in 2019 de helft beschikbaar en in 2020 het
volledige bedrag. Aangezien dit effect zich in het loop van 2019 zal voordoen verwachten we
dit in 2019 met de helft van de middelen te kunnen opvangen.
2. We continueren in 2019 de Algemene Voorziening. Afschaffen van de AV en doorstroming
naar maatwerk is wellicht noodzakelijk per 1-1-2020 als het Rijk ook de AV mee zal nemen in
de maximalisering van de eigen bijdrage. Dit zal een kostenverhogend effect hebben op
onze begroting. Daarvoor is er geen financiële dekking meer. Wij houden de ontwikkelingen
van dit voorgenomen besluit in de gaten en nemen bij meer duidelijkheid de gevolgen mee in
onze bijstellingen van de voorjaarsnota 2019.
Plan van aanpak / Tijdsplanning
Het collegebesluit wordt pas definitief, indien er geen zienswijze wordt ingediend door de
raad.
Bijlagen
Motie GL-PvdA, SP, VVD: Beter aanbesteden met oog voor arbeidsvoorwaarden
Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden:
Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 december 2018, nummer: L197666
geen zienswijze in te dienen op het vaststellen van de tarieven hulp bij het huishouden 2019
en daarmee in te stemmen met het verhogen van de tarieven hulp bij het huishouden voor
2019.
Besloten in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019

I. Schutte - van der Schans
griffier
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voorzitter
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