
Punt 9 : Vaststellen basistarieven hulp bij 
het huishouden 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Op grond van het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven in de hulp bij het huishouden 
moeten gemeenten basistarieven voor verschillende vormen huishoudelijke hulp vaststellen op 
basis van reële kostprijzen. Per 1 september 2012 moeten gemeenten die van plan zijn een 
aanbesteding aan te kondigen, of potentiële inschrijvers uit te nodigen voor een offerte, rekening 
houden met deze wet. Aangezien de huidige contracten voor hulp bij het huishouden eindigen per 
1 januari 2014, moet een basistarief worden vastgesteld door de gemeenteraad voor de periode 
2014 en verder. Voorgesteld wordt om de basistarieven vast te stellen op Ê 19,90 voor HH1 en 
C 23,56 voor HH2. 

Opdracht: 
Het basistarief hulp bij het huishouden voor HH1 per 1 januari 2014 vaststellen op C 19,90 
op grond van artikel 21a Wmo; 
Het basistarief hulp bij het huishouden voor HH2 per 1 januari 2014 vaststellen op C 23,56 
op grond van artikel 21a Wmo. 

Aanleiding: 
In de Wet basistarieven staat dat: 
a) De gemeenteraad basistarieven vaststelt voor het verlenen van huishoudelijke verzorging.op 

basis van reële kostprijzen van de verschillende vormen van huishoudelijke verzorging; en 
uitgaande van inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij 
de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van huishoudelijke verzorging. 

b) Het college van burgemeester en wethouders bij het aangaan van overeenkomsten met 
derden over het verlenen van huishoudelijke verzorging de door de gemeenteraad 
vastgestelde basistarieven in acht neemt. 

Deze Wet basistarieven wil voorkomen dat zorgaanbieders inschrijven onder de reële kostprijs. 
Het basistarief wordt gezien als middel om prijsconcurrentie te voorkomen. Gedachte hierbij is 
dat prijsconcurrentie veelal ten koste gaat van kwaliteit voor de klant en arbeidsvoorwaarden 
voor het personeel. 
Een basistarief garandeert dus slechts het minimumtarief dat de zorgaanbieder krijgt voor het 
verlenen van een uur huishoudelijke hulp. Hiermee is de kwaliteit voor de klant of goede 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel nog niet gewaarborgd. De thuiszorginstelling kan het 
hoge tarief immers ook voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld hogere winstmarges, aanwenden. 

De kwaliteit voor de klant is gewaarborgd door in het bestek de landelijke normen uit het 
Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden op te nemen. De fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel zijn geborgd door als eis in het bestek op te nemen dat 
personeel in loondienst moet zijn bij de aanbieder en uitbetaald moet worden conform de voor de 
aanbieder geldende CAO. Deze kwaliteitsnormen zijn overigens ook al in het bestek van de 
huidige aanbesteding opgenomen. De gemeente Hellendoorn trekt hierin gezamenlijk op met de 
overige dertien Twentse gemeenten. 

Doelstelling: 
Vaststelling van basistarieven voor het verlenen van huishoudelijke verzorging van de 
verschillende vormen van huishoudelijke verzorging en daarmee te voldoen aan de Wet 
basistarieven. 
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Mogelijke oplossingen: 
Bij het vaststellen van het basistarief is het van belang het reële tarief zo nauwkeurig mogelijk te 
bepalen. Het basistarief is immers een minimumtarief dat de gemeente biedt voor een uur 
huishoudelijke hulp. In de wet is geen definitie opgenomen over wat een reële kostprijs is. 
Middels een marktconsultatie en vergelijking van tarieven elders in het land is de berekening van 
een reële kostprijs benaderd. Dit afgezet tegen de huidige tarieven met de bestaande aanbieders. 

Gemeente Hellendoorn heeft voor 2013 met drie aanbieders een overeenkomst met onderstaande 
tarieven: 

fariei HH2 
ïzorg C 19,90 S 23, b 6 
Snlni:o C 19,90 ê 23,3 i 
TSN C 19,85 C 23,56 

Marktconsultatie 
Dit voorjaar is een marktconsultatie gehouden ter voorbereiding op de aanbesteding van hulp bij 
het huishouden. Aan deze marktconsultatie deden mee: 

Vier aanbieders met contract, waarvan twee grote en twee kleine partijen; 
Vier aanbieders zonder contract, waarvan twee grote en twee kleine partijen. 

De drie aanbieders, met wie de gemeente Hellendoorn een overeenkomst heeft, waren alle drie 
aanwezig bij de marktconsultatie. 

Aan de aanbieders is gevraagd wat voor hen het laagste tarief is waarvoor zij de dienstverlening 
die voldoet aan onze kwaliteitsnormen en de bestekseisen kunnen leveren. Alle aanbieders geven 
ssn redelijk aan de onderkant van de tarieven te zitten. Huidige tarieven zijn grotendeels 
opgebouwd op de uurtarieven vanuit de CAO. Er zijn aanbieders die lagere tarieven aanbieden, 
dan de drie aanbieders van Hellendoorn. De drie gecontracteerde aanbieders geven aan dat zs 
veel oudere werknemers hebben overgenomen vanuit de vorige leveranciers waardoor de 
tarieven voor de medewerkers hoog zijn. 
De verdere uitwerking van de marktconsultatie wordt bij de inkoopprocedure hulp bij het 
huishouden 2014 meegenomen. 

Vergelijking tarieven in Nederland 
In (landelijke) vergelijking met andere gemeenten zijn er ook aanbieders die lagere tarieven 
aanbieden, maar met de uitvoering van hulp bij het huishouden door deze partijen heeft onze 
gemeente geen ervaring. De gemeente Hellendoorn hanteert reële, maar scherpe prijzen. 

Voorgestelde oplossingen: 
Zowel de marktconsultatie als de gehanteerde basistarieven elders in het land laten zien dat een 
basistarief van E 19,90 voor HH1 en een basistarief van C 23,56 (prijspeil 2013) redelijk zijn. Bij 
de nieuwe contracten per 1 januari 2014 vindt alleen een indexatie plaats op de voorgestelde 
basistarieven. 

Burger en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
De Wmo-raad informeren bij de eerstvolgende bijeenkomst; 
Publicatie via de gemeentelijke advertentie. 

Effecten meten: 
Voor 2014 geldt dus dat het basistarief (behoudens de indexatie) gelijk is aan het inkooptarief. 
Het komt voor dat gemeenten een basistarief vaststellen en vervolgens tegen een (veel) hoger 
tarief inkopen. Omdat de gemeente Heiiendoorn een reëel tarief hanteert, is het voor de 
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gemeente niet nodig om in 2014 voor een hoger in te kopen en zal de zorg binnen de 
beschikbare budgetten kunnen worden uitgevoerd. 

Planning: 

Activiteit Datum 
College uiterlijk 13 augustus 2013 
Commissie SLZ 3 september 2013 
Raad 24 september 

De planning en voortgang procedure van de inkoop hulp bij het huishouden voor 2014 vindt in 
een afzonderlijke nota plaats. De regionale uitgangspunten bij de procedure van de inkoop is: 

Zo min mogelijk onrust voor de cliënten en hulpen; 
Het huidig bestek met de huidige kwaliteitseisen handhaven; 
Gezamenlijke aanbesteden. 

Nijverdal, 13 augustus 2013 

I Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, 

F. Dijkstra MBA, mevr. A .H. Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt 
voorgelegd aan de raad. 

Nr. 13INT02324 Nijverdal, 24 september 2013 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

de voorzitter. 

7 .z 

rs. K. Zomer A.H. Raven BA 
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