
Aan de gemeenteraad Vergadering: 10-09-2013

Nummer: XX..A

Denekamp, 09-07-2013 

Onderwerp: basistarieven huishoudelijke hulp vanaf 2014

Samenvatting raadsvoorstel:

De huidige contracten Hulp bij het Huishouden (HH) eindigen op 31-12-2013. Voordat wij 
nieuwe contracten kunnen afsluiten met behulp van een aanbesteding vragen wij u eerst een 
besluit nemen over de te hanteren minimumtarieven voor Hulp bij het Huishouden 1 en 2 (HH1 
en HH2).
U bent op grond van de Wet basistarieven verplicht om een basistarief/minimumtarief voor hulp 
bij het huishouden vast te stellen. U stelt hiermee een kader voor ons voor het kunnen starten 
van een aanbesteding. 
Wij stellen u daarom voor het basistarief per 1-1-2014 vast te stellen voor HH1 op € 18,02 en 
voor HH2 op € 21,00.
Tevens vragen wij u deze basistarieven jaarlijks te laten indexeren per 1 januari waarbij het 
tarief wordt uitgesplitst in twee delen:
 80% looncomponent; de looncomponent wordt conform CAO VVT geïndexeerd met een 

maximum van 3%;
 20% prijscomponent; de prijscomponent wordt geïndexeerd conform CBS consumenten-

prijsindices CPI.
Dat deze tarieven reëel zijn blijkt zowel uit een marktconsultatie als uit elders in het land 
gehanteerde basistarieven.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
Vanaf 1 september 2012 is de gemeenteraad verplicht om basistarieven voor hulp bij het huishouden 
vast te stellen. Dat is het gevolg van de Wet basistarieven die op die datum is ingegaan. Aangezien de 
huidige contracten voor huishoudelijke hulp lopen tot 31 december 2013 en wij daarom op korte 
termijn opnieuw gaan aanbesteden, moet een basistarief vastgesteld worden. 
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Argumentatie
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.

Het basistarief is te beschouwen als een minimumtarief dat de gemeente biedt voor de hulp bij het 
huishouden dat gebaseerd moet zijn op een reële kostprijs van de gevraagde dienst. De gemeenteraad is 
vanuit haar kaderstellende rol aangewezen om basistarieven vast te stellen die het college bij de 
aanbesteding in acht neemt.

De Wet basistarieven beoogt te 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 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. Kwaliteit voor de klant en fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel kunnen slechts geborgd worden door hiervoor in het bestek en de 
uiteindelijke contractering voldoende aandacht te hebben. 

Wij borgen de kwaliteit voor de klant door in het bestek voor wat betreft kwaliteitsnormen de landelijke 
normen uit het Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden op te nemen. Fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel borgen wij door als eis in de kwaliteitsnormen van 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.

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. 
Wanneer het basistarief één euro hoger wordt vastgesteld dan het minimaal noodzakelijke reële tarief stijgt 
het totaalbedrag dat op jaarbasis aan huishoudelijke hulp enorm.

In de wet is geen definitie opgenomen van wat een reële kostprijs is. Wat reëel is hebben wij vanuit een 
marktconsultatie benaderd. Daarnaast is gekeken naar basistarieven die elders in het land worden 
gehanteerd.

In de marktconsultatie die is gehouden als voorbereiding op de aanbesteding van hulp bij het huishouden is 
gevraagd aan aanbieders wat voor hen het laagste tarief is waarvoor zij de dienstverlening die voldoet aan 
onze kwaliteitsnormen (die betrekking hebben op de kwaliteit voor de klant en fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel) kunnen leveren. Hieruit kwam voor 
HH1 een bedrag van € 18,02 en voor HH2 van € 21,00.

Er zijn twee aanbieders die denken dat zij HH1 die voldoet aan onze kwaliteitsnormen kunnen leveren voor 
een tarief van € 18,02. Er zijn drie aanbieders die denken dat zij HH2 die voldoet aan onze kwaliteitsnormen 
kunnen leveren voor een tarief van € 21,00. Deze tarieven kunnen gerealiseerd worden bij afname van een 
voldoende groot aantal uren waardoor overhead kan worden beperkt. De tarieven zijn gebaseerd op 
ervaringen die deze partijen hebben opgedaan elders in het land. 
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Wat betreft HH1 hanteren de gemeenten Barneveld, Ronde Venen, Montfoort, Oude Water, Stichtse Vecht 
en Woerden een basistarief van € 18,00. 
Wat betreft HH2 hanteren de gemeenten Ronde Venen, Montfoort, Oude Water, Stichtse Vecht en Woerden 
een basistarief van € 20,12, de gemeente Barneveld een basistarief van € 20,50 en de gemeente Velsen 
€ 21,00.

Zowel de marktconsultatie als de gehanteerde basistarieven elders in het land laten zien dat een basistarief 
van € 18,02 voor HH1 en een basistarief van € 21,00 HH2 redelijk zijn. De basistarieven zullen jaarlijks 
worden geïndexeerd op dezelfde wijze als nu de geoffreerde prijzen voor hulp bij het huishouden jaarlijks 
worden geïndexeerd van gecontracteerde aanbieders. 

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris, de burgemeester,

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op 

Besluit presidium: o om advies naar de algemene raadscommissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

o
o
o

Vergadering  algemene raadscommissie op 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel 
advies het voorstel af te wijzen
anders, namelijk:

o
o

Opmerkingen: Paraaf van de 
Commissiegriffier:
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Raadsbesluit Vergadering: 10-09-2013

Nummer: XX..B

Onderwerp: basistarieven huishoudelijke hulp vanaf 2014

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  09-07-2013, nr. XX

gelet op het advies van de algemene raadscommissie van 27 augustus 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 21a van de WMO;

B E S L U I T:

vast te stellen dat:
 het basistarief hulp bij het huishouden voor HH1 per 1 januari 2014 € 18,02 wordt;
 het basistarief hulp bij het huishouden voor HH2 per 1 januari 2014 € 21,00 wordt;
 de basistarieven jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd, waarbij het tarief wordt uitgesplitst 

in twee delen:
- 80% looncomponent; de looncomponent wordt conform CAO VVT geïndexeerd met een 

maximum van 3%;
- 20% prijscomponent; de prijscomponent wordt geïndexeerd conform CBS consumenten-

prijsindices CPI.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 10 september 2013
de griffier, de voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier
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