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Onderwerp : Basistarieven hulp bij huishouden 2014

Voorgestelde beslissing:

1. De basistarieven 2014 voor hulp bij het huishouden vast te stellen op:
- € 18,28 voor huishoudelijke hulp 1 (HH1: schoonmaken); en
- € 23,08 voor huishoudelijke hulp 2 (HH2: schoonmaken + regie/organisatie van het huishouden)

Aanleiding
Sinds 1 september 2012 is de zogenaamde Wet basistarieven van kracht. Deze wet verplicht
gemeenteraden om reële basistarieven voor de hulp bij het huishouden (HbH) vast te stellen.

De basistarieven zijn de minimumtarieven waaronder aanbieders niet mogen inschrijven. De gemeenteraad
moet deze vaststellen. Het college bepaalt uiteindelijk de werkelijke tarieven waarover wordt onderhandeld
met de verschillende aanbieders met in achtneming van de vastgestelde basistarieven.

Wat wordt met beslissing bereikt
• Dat de gemeenteraad de basistarieven 2014 voor HbH vaststelt zodat in regionaal verband de

inkoop van HbH voor 2014 kan worden gerealiseerd door de colleges.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De gemeenteraad is wettelijk verplicht de basistarieven vast te stellen
Op grond van de Wet basistarieven artikelen 21a en 21b moet de gemeenteraad reële
basistarieven voor de HbH vaststellen. Wanneer het college van burgemeester en wethouders
overeenkomsten met derden aangaat voor het verlenen van huishoudelijke verzorging moet het
college de door de gemeenteraad vastgestelde basistarieven in acht nemen. Het basistarief is te
beschouwen als een minimumtarief voor de hulp bij het huishouden. Dit minimumtarief moet
gebaseerd zijn op een reële kostprijs van de gevraagde dienst. De wet beoogt hiermee dat
zorgaanbieders niet kunnen inschrijven onder de reële kostprijs. Hiermee beoogt de wet te
voorkomen dat aanbieders voornamelijk op prijs in plaats van op kwaliteit gaan concurreren. Aan de
andere kant beoogt de wet te voorkomen dat gemeenten in hun bestek een minimumtarief hanteren
dat lager ligt dan de reële kostprijs. In het bestek zal naast het minimumtarief ook rekening worden
gehouden met zaken als de cao-VVT en de relatie tussen de cliënt en de huishoudelijke hulp.

1.2 De basistarieven zijn opgesteld in regionaal verband en aan de hand van calculatiemodellen
Namens de regiogemeenten heeft de afdeling services, team inkoop van de gemeente Doetinchem
de berekening voor de basistarieven gemaakt. Voor het opstellen van de berekeningen zijn
gegevens gebruikt van de calculatiemodellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
het inkoopadviesbureau CBP uit Apeldoorn en het rapport Validatie tarieven gemeenten Arnhem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden,
Westervoort en Zevenaar, opgestelde door PWC Amsterdam. De berekening leidt uiteindelijk tot de
volgende basistarieven voor hulp bij het huishouden voor 2014:

- € 18,28 voor huishoudelijke hulp 1 (HH1: schoonmaken); en
- € 23,08 voor huishoudelijke hulp 2 (HH2: schoonmaken + regie/organisatie van het

huishouden)
Voor een nadere specificering van de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 13int00576
behorende bij dit raadsvoorstel.



Kanttekeningen
a. Niet alle gemeenten doen mee aan de regionale samenwerking

De gemeente Monferland kiest ervoor om niet regionaal samen te werken rond de inkoop van de
HbH.

b. De raad bepaalt het basistarief (minimumtarief) en het college bepaalt de werkelijke tarieven
Nadat de gemeenteraad het basistarief heeft vastgesteld is het aan het college om in regionaal
verband uitvoering te geven aan de inkoop HbH 2014. Hierbij bepaalt het college de werkelijke
tarieven waarvoor onderhandeld wordt vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering. De werkelijke tarieven
mogen nooit lager liggen dan het door de gemeenteraad vastgestelde basistarief.

Kosten, baten, dekking
Bij de onderhandelingen over de inkoop HbH wordt geprobeerd een zo gunstig mogelijk tarief te realiseren.
De dekking voor de totale kosten van de HbH wordt gevonden in Wmo-middelen. Het betreft hier wel een
zogenaamde open einderegeling.

Uitvoering

Planning
• Wanneer de gemeenteraad de basistarieven vaststelt kan de regionale inkoop HbH 2014 worden

afgerond.

Personeel
Zowel de medewerker Inkoop als de beleidsmedewerker Wmo zijn betrokken bij het proces van de regionale
onderhandelingen en behartigen de belangen van de gemeente Oude IJsselstreek hierin.

Communicatie/participatie
Wanneer de basistarieven door de gemeenteraad zijn vastgesteld wordt dit kenbaar gemaakt aan de
regionale partners.

Evaluatie/verantwoording
De definitieve besluitvorming over de inkoop is de verantwoordelijkheid van het college. De gemeenteraad
wordt over de behaalde resultaten geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


