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Onderwerp
Basistarieven huishoudelijke hulp WMO.
Gevraagd besluit
1. Instemmen met het vaststellen van het basistarief Wmo huishoudelijke ondersteuning ter
hoogte van € 22,13 conform de Wet Basistarieven Wmo HH.
2. De bevoegdheid tot het vaststellen van het basistarief ex. Artikel 21a Wmo voorstaan te
delegeren aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Wat willen wij hiermee bereiken?
In 2012 is de Wet Basistarieven Wmo huishoudelijke ondersteuning aangenomen. De wet beoogt met
vaststelling van basistarieven dat aanbieders niet kunnen inschrijven beneden de reële kostprijs en zo
op prijs in plaats van kwaliteit gaan concurreren ten koste van arbeidsvoorwaarden van de
medewerkers. De basistarieven moeten gebaseerd zijn op grond van reële kostprijzen en een aantal
andere voorwaarden: inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij
de vaardigheden voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning en het bewaken van de kwaliteit
en de continuïteit van de huishoudelijke ondersteuning. Gemeenten moeten basistarieven vaststellen
zodra zij starten met het aangaan van nieuwe contracten, dit geldt vanaf 2014 voor onze gemeente.
De basistarieven zijn de ‘basis’: de werkelijk tarieven die contractueel worden vastgelegd tussen de
aanbieders en de gemeente mogen hier niet onder liggen, wel boven.
De huidige contracten voor de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning verlopen op 31
december 2013. Het college heeft er voor gekozen de huidige aanbieders voor 2014 hetzelfde
contract nogmaals aan te bieden om hiermee de continuïteit van de zorg te garanderen.
Op dit moment is er nog te veel onduidelijkheid over de toekomst van de Wmo vanaf 2015 (nieuwe
wetgeving, nieuwe taken, mogelijke bezuinigingen) dat het niet verstandig is om contracten aan te
gaan voor de Wmo die een langere doorlooptijd hebben dan 2014.
De Europese wetgeving en de Wet Aanbesteden Wmo (2012) geven de mogelijkheid om dit te doen:
de huidige aanbieders een contract aanbieden zonder een openbare aanbesteding. Wel moet nieuwe
aanbieders de gelegenheid worden geboden ook in te stappen. Er zijn drie zorgaanbieders die
hebben aangegeven te willen instappen. Deze gelegenheid wordt hun geboden mits zij voldoen aan
de gestelde kwaliteitseisen, tarieven en de voorwaarden en kaders die ook gelden voor de huidige
aanbieders. Voor inwoners die vanaf 2014 een indicatie krijgen voor huishoudelijke ondersteuning
betekent dit dat hun keuzevrijheid nog groter is: geen keuze uit acht aanbieders maar uit elf.
In 2014 gaat de afdeling Beleid en Regie – in samenhang met de transities AWBZ-Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet – aan de slag met de contractering van de huishoudelijke zorg vanaf 2015 en verder
waarin nadrukkelijk gekeken wordt naar de samenhang tussen verschillende voorzieningen
(voorkomen dat er meerdere aanbieders bij inwoners over de vloer komen) en de Rijksopgave om
‘gekanteld te werken’ binnen de zorg: eigen verantwoordelijkheid versus individuele, collectieve en
algemene voorzieningen. Het college van B&W is verantwoordelijk voor het contracteren van
aanbieders in het kader van de Wmo waaronder de huishoudelijk ondersteuning. Door de
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bevoegdheid voor het vaststellen van de basistarieven te delegeren aan het college van B&W kan in
2014 sneller gewerkt worden voor 2015.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De huidige contracten met acht aanbieders voor de huishoudelijke ondersteuning lopen af op 31
december 2013. De Wet Basistarieven Wmo HH verplicht gemeenten bij nieuwe contractering
basistarieven vast te stellen. Gemeenten moeten twee tarieven vaststellen (HH1 en HH2) of mogen
kiezen voor één tarief als de gemeente het onderscheid niet kent tussen HH1 en HH2.
De gemeente Tynaarlo heeft sinds 2010 gekozen voor één product huishoudelijke ondersteuning
vanuit de redenatie dat de functies signalering en regie voeren (verschil tussen HH1 en HH2)
competenties zijn van de werkers en geen diensten. Door één tarief te betalen die marktconform is
(CAO VVT FWG 15) zoals de Wet Basistarieven Wmo HH nu voorschrijft, is de kwaliteit voor onze
inwoners gewaarborgd en kunnen aanbieders een goed werkgever zijn in financiële zin maar ook in
het scholing- en ontwikkelingsaanbod aan de werknemers. De gemeente Tynaarlo liep met haar
besluit in 2010 dus al voor uit op de wetgeving in 2012.
Wat ging er aan vooraf
Zowel in Drenthe als in Groningen zijn de basistarieven die worden voorgelegd aan de
gemeenteraden gebaseerd op de CAO VVT 2013: schaal FWG 10 voor HV1 en FWG 15 voor HV2. In
onderstaande tabel staan de voorgestelde basistarieven voor heel Drenthe en voor de gehele
provincie Groningen. Onder andere bureau Berenschot is betrokken geweest bij de onderzoeken naar
de reële basistarieven. Ondanks het aanhouden van dezelfde salarisschalen, zit er verschil in de
tarieven. Dit is te verklaren door dat een aantal componenten van de basistarieven variabel zijn:
overheadkosten, procentueel ziekteverzuim, opleidingskosten.

HV 1 FWG 10
HV 2 FWG 15

Basistarieven Groningen
20,16
23,64

Basistarieven Drenthe
19,28
22,13

In 2012 schreef de vakbond CNV dat zij voor alle thuiszorgmedewerkers een salaris eisen
conformschaal FWG 15. Bij het collegebesluit in de gemeente Tynaarlo - 2010 - om te kiezen voor één
product huishoudelijke ondersteuning is het standpunt van de CNV overgenomen: één product en één
tarief uitgaande van FWG 15.
Vanuit dat standpunt is er in 2010 een tarief vastgesteld in de gemeente Tynaarlo van maximaal
€ 23,75 per uur waarbij de verwachting was dat het gemiddelde tarief uit zou komen rond de € 23,- per
uur (marktwerking), conform CAO VVT FWG 15. Dit werd gemiddeld € 22,74 per uur (marktwerking:
overhead, sociale werknemersvoorzieningen). Daarom wordt nu ook voorgesteld te kiezen voor een
basistarief huishoudelijke verzorging in de gemeente Tynaarlo ter hoogte van € 22,13 per uur:
conform de Drentse richting, CAO VVT FWG 15.
Hoe informeren we de inwoners?
Voorgesteld wordt om niet actief de inwoners te informeren: er wijzigt voor onze inwoners niets, de
zorg wordt gecontinueerd, de eigen bijdrage blijft gelijk. Informatie kan slechts leiden tot verwarring.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Het vastgestelde basistarief is vanaf 1 januari 2014 geldig.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Op 23 april 2013 heeft uw raad de kadernota Kansrijk Leven 2013 – 2016 vastgesteld en daarmee de
begroting 2013 en 2014 voor de Wmo-voorzieningen waaronder de huishoudelijke ondersteuning. Het
vaststellen van de basistarieven Wmo HH heeft geen invloed op de begroting: deze is toereikend
(voor zover voorspelbaar want de Wmo blijft een openeinderegeling).
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,
P. Adema,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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