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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de Huishoudelijke ondersteuning en de tarieven voor 2018 en 2019. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in de collegevergadering van 11 december besloten om: 
1.De tarieven huishoudelijke ondersteuning voor 2018 met terugwerkende kracht te compenseren met 3,25% 
in verband met loonontwikkelingen; 
2. Per 1 januari 2019 nieuwe tarieven huishoudelijke ondersteuning te hanteren van: 
a.    € 26,04 per uur (HO basis zonder regie) 
b.   € 28,65 per uur (HO met regie) 
3. Kennis te nemen van het communicatieve traject naar aanbieders dat onder verantwoordelijkheid van 
wethouder Martin Velten (Borne) is ingezet. Hierin zijn de aanbieders geïnformeerd over het voorgenomen 
besluit onder de beslispunten 1 en 2. 
4. Opdracht te geven aan het managersoverleg Samen 14 om een werkgroep te formeren met een nader te 
formuleren opdracht voor onderzoek naar de huishoudelijke ondersteuning voor 2020 en verder voor wat 
betreft de financiële en juridische uitvoerbaarheid en/of wijziging van beleid en uitvoering. 
5. Het Wmo-lab door middel van een afschrift van de de raadsbrief in kennis te stellen van deze ontwikkeling. 
 
Toelichting 
Deze tarieven komen voort uit een gezamenlijke aanbesteding van 13 Twentse gemeenten. Hiermee hoopt 
het college bij te dragen bij aan de versterking van de arbeidsmarkt en daarmee aan het behouden van 
goede ondersteuning voor de cliënten. Het is de bedoeling dat de 13 gemeenten dezelfde tarieven hanteren. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Via deze brief informeren wij u over de (financiële) ontwikkelingen met betrekking tot de Huishoudelijke 
Ondersteuning (HO). Van rijkswege zijn gemeenten gehouden reële prijzen te hanteren. Daarnaast is dit jaar 
een nieuwe cao afgesloten die van toepassing is op huishoudelijke medewerkers. 
 
Consequenties voor Tubbergen 
Gelet op bovenstaande afwegingen, wordt er in 2018 overgegaan tot een financiële compensatie van 3,25% 
voor zorgaanbieders. Daarnaast worden er nieuwe tarieven HO vastgesteld van 
-      26,04 (was €23,08) 
-      28,65 (was €27,72) 
Dit heeft voor 2018 de volgende financiële consequenties: 
·        Het hanteren van de loonontwikkelingen uit de cao met terugwerkende kracht in 2018 geeft een 

 



 

 

prijsstijging van 3,25% voor 2018; 
·        Gemeenten ontvangen compensatie voor loon- en prijsstijgingen via de integratie-uitkering Wmo; 
·        De compensatie voor 2018 kan opgevangen worden binnen de begrote budgetten voor HO. 
 
Dit heeft voor 2019 de volgende financiële consequenties: 
·        Met de aanpassing van de tarieven naar een reële prijs, is er sprake van een prijsstijging voor de HO 
van circa 15% in 2019 ten opzichte van het tarief voor 2018. Hiervan betreft 4% de contractuele indexatie 
per 1 januari 2019 en 11% de verhoging waardoor een reëel tarief wordt gehanteerd die in lijn is met 
landelijke wetgeving; 
·        Met ingang van 2019 ontvangen gemeenten een compensatie door een verhoging van het accres 
algemene uitkering gemeentefonds. Deze middelen zijn onder andere bedoeld om loon-en prijsstijgingen te 
kunnen financieren. Naar verwachting zijn deze middelen niet toereikend en gemeenten worden geacht de 
kostenstijging vanuit eigen middelen te financieren; 
·        Op basis van de begroting 2019 moet er ongeveer €25.000 bijgeraamd worden in het eerste 
programmajournaal. Dit is een (voorlopige) prognose en is mede afhankelijk van werkelijke afname/toename 
van HO in 2019; 
 
Dit heeft voor 2020 en verder de volgende financiële consequenties: 
·        Er moet rekening gehouden worden met een jaarlijkse kostenstijging voor de HO. Dit heeft te maken 
met de jaarlijkse doorstroom in de nieuwe loonschaal die voortkomt uit de eerder genoemde cao. 
Gemeenten zijn niet vrij om van de cao af te wijken; 
·        Dit betekent naast de jaarlijkse indexatie een jaarlijkse extra stijging van gemiddeld 3,5% de komende 
jaren tot en met 2022; 
·        De cao kent een doorlooptijd tot medio 2019. Indien er in de nieuw te sluiten cao per 2020 een hoger 
loon wordt afgesproken, loopt het financiële effect voor gemeenten nog hoger op; 
Toekomstperspectief Huishoudelijke Ondersteuning 
Waarschijnlijk treedt per 1 januari 2019 het abonnementstarief in werking, die een aanzuigende werking op 
de Wmo kan hebben. Met name op de HO . Gemeenten kunnen hier weinig aan doen. 
Daarnaast wordt er medio december een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) verwacht, 
waarin naar verwachting wordt uitgesproken wat de toelaatbaarheid van gemeentelijke beleidsvrijheid 
binnen de HO c.q. Wmo is. De uitspraak is een vervolg op de CRvB uitspraak van afgelopen oktober, waarin 
de raad het resultaatgericht werken als beleidsoptie lijkt in te perken. De december uitspraak zal een 
completer beeld geven van een eventuele impact op ons beleid voor HO. 
Met ingang van 2019 zal er om bovengenoemde redenen een verdiepend onderzoek plaats vinden naar de 
toekomstbestendigheid van de HO waarin zal worden afgewogen of, en zo ja op welke wijze, de beleidsvisie 
aangepast dient te worden. (Zie beslispunt 4 in deze brief) 
Medio 2019 wordt u nader geïnformeerd over (de uitkomsten van) dit verdiepende onderzoek. 
Op dit moment zijn er in Tubbergen 8 aanbieders gecontracteerd voor HO die aan circa 512 inwoners HO 
leveren. De tariefaanpassingen hebben geen gevolgen voor inwoners dan wel de werkwijze voor de 
consulenten. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


