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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de tarifering van de huishoudelijke ondersteuning per 
1 januari 2021. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Per 1 januari 2021 op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 de tarieven 
Huishoudelijke Ondersteuning aan te passen naar: 

 € 28,57 per uur (HO basis zonder regie) (tarief 2020: € 27,42) 

 € 31,36 per uur (HO met regie) (tarief 2020: € 30,11) 

2. Het Wmo-lab Dinkelland door middel van een afschrift van de raadsbrief in kennis te stellen van deze 
ontwikkeling. 
 
Toelichting 
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. Jaarlijks wordt 
bekeken wat het te hanteren reële tarief voor het volgende jaar is. 
 
De tariefaanpassing voor 2021 houdt een tariefstijging van 4,17% in. Deze tariefverhoging vraagt om een 
actualisatie van de begrote bedragen voor HO voor het jaar 2021 en verder. Op het moment van het 
opstellen van de begroting was de indexatie nog niet bekend. In de begroting 2021 is daarom een 
inschatting gemaakt van de te verwachten indexatie. Daarbij is uitgegaan van een indexatie van 5%. Dit 
betekende een nadeel van € 97.000 voor 2021 en verder op basis van de cliëntgegevens uit 2020. 
In werkelijkheid wordt de indexatie voor de gemeente Dinkelland 4,17%. Dit is dus lager dan waar in de 
begroting 2021 rekening mee is gehouden. Voor de gemeente Dinkelland betekent dit een voordeel van 
€16.000 voor 2021 en verder. Dit voordeel wordt betrokken bij het opstellen van het eerste 
programmajournaal 2021 en de perspectiefnota 2022. 
 
De verhoging van de tarieven komt voort uit een gezamenlijke aanbesteding van 13 Twentse gemeenten. 
Hiermee hoopt het college bij te dragen aan de versterking van de arbeidsmarkt en daarmee aan het 
behouden van goede ondersteuning voor de cliënten. 
 
Op dit moment zijn er in Dinkelland 8 aanbieders gecontracteerd voor HO die aan circa 650 cliënten HO 
leveren. De tariefaanpassingen hebben geen gevolgen voor inwoners dan wel de werkwijze voor de 
consulenten. 

 



 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de plv. secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

G van Hofwegen 
 

J.G.J. Joosten 


