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Geadviseerd besluit
1. Het budget voor de huishoudelijke hulp voor 2019 met €245.757 en vanaf 2020 structureel 
met €180.817 te verhogen en dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2019.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij de begroting 2019 is een budget voor de huishoudelijke hulp geraamd ter hoogte van € 3.597.500. 
De kosten kunnen als gevolg van twee wettelijke/autonome ontwikkelingen niet worden gedekt vanuit 
het beschikbaar gestelde budget.

Ten eerste nemen de inkomsten uit de eigen bijdrage af als gevolg van de invoering van het 
abonnementstarief. Per 1 januari 2019 betalen cliënten van de Wmo maatwerk en algemene 
voorziening huishoudelijke hulp, ongeacht de hoogte van het inkomen of het aantal voorzieningen, € 
17,50 per vier weken. December 2018 werd pas duidelijk dat deze regeling definitief doorgang zou 
vinden. Wij informeerden u reeds per raadsinformatiebrief van 21 december 2018, inzake 
Abonnementstarief WMO, over deze ontwikkeling en dat de financiële middelen zoals beschikbaar 
gesteld vanuit het rijk niet toereikend zouden zijn. Dit is een landelijk probleem.

Ten tweede stijgen de tarieven voor de inkoop van de huishoudelijke hulp fors. Ook dit is een 
landelijke ontwikkeling als gevolg van de invoering van de AMvB ‘reële kostprijs bij 
thuisondersteuning’ en de ontwikkelingen van de Cao Verpleging en Verzorging Thuis (VVT). 
Aangezien de verwachte budgetoverschrijding grotendeels een effect is van de tariefstijging lichten wij 
dit punt uitgebreider toe.  

 De AMvB en de Cao ontwikkelingen

Het college heeft overeenkomsten met aanbieders voor de levering van hulp bij het huishouden. In de 
dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat het tarief voor hulp bij het huishouden jaarlijks wordt 
vastgesteld door het college. Sinds 2018 gelden voor ons bij het vaststellen van Wmo-tarieven de 
regels uit de AMvB. Dit betekent dat het college gebonden is om het tarief vast te stellen aan de hand 
van vaste kostencomponenten (een integrale kostprijsberekening). De VNG heeft hiervoor een 
handreiking ontwikkeld, ook ontwikkelden diverse brancheorganisaties rekentools om tot een 
adequate berekening te komen.

Met de AMvB is geregeld dat een reële prijs moet zijn gebaseerd op de reële kosten die een 
aanbieder maakt, niet op de vergoeding die een gemeente van de rijksoverheid ontvangt. Mocht de 
reële prijs leiden tot overschrijding van het gemeentelijke budget, dan zal het college andere 
afwegingen dienen te maken.

Tegelijkertijd met de invoering van de AMvB zijn in de Cao-VVT afspraken gemaakt die vergaande 
gevolgen hebben voor de tarieven hulp bij het huishouden. Afspraken zijn gemaakt over diverse 
onderwerpen, waarvan verbetering van de arbeidsmarktpositie van medewerkers die hulp bij het 
huishouden verlenen de belangrijkste is. Per 1 april 2018 is de laagste salarisschaal afgeschaft. Dit 
betekende dat alle medewerkers overgingen naar het hogere bedrag in de eerstvolgende 
salarisschaal. Vervolgens is per 1 oktober 2018 een generieke salarisverhoging doorgevoerd van 4%.

Als gevolg van bovengenoemde ontwikkeling steeg het tarief van € 23,09 in 2017 naar € 26,50 in 
2018. Voor 2019 moeten wij opnieuw een tarief overeenkomen. De kostprijsberekening voor 2019 laat 
een stijging zien naar € 28,76 per uur. Het tarief stijgt van € 26,50 in 2018 naar € 28,76 in 2019 als 
gevolg van twee ontwikkelingen:

1. Per 1 januari, de ingangsdatum van een nieuw contractjaar, gelden nieuwe wettelijke 
percentages voor de loonkosten en pensioenpremies.

2. Per 1 april stromen medewerkers door naar de volgende trede. Dit is onderdeel van de Cao-
afspraken.

In 2018 leidde het hogere tarief reeds tot een overschrijding en ook in 2019 kunnen wij de kosten niet 
opvangen binnen het budget.
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Beoogd effect
Een reëel tarief vaststellen voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo, zodat aanbieders in 
staat zijn hulp bij het huishouden te leveren tegen de wettelijke en overeengekomen kwaliteitseisen.

Relatie met beleidskaders
Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015-2018.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2018.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015.

Argumenten
1.1 In de financiële verordening is opgenomen dat iedere aanpassing van 100.000 euro of hoger 
voorafgaand een raadsbesluit behoeft.

De financiële gevolgen van de tariefstijging 2019 en de invoering van het abonnementstarief zijn het 
effect van wettelijke/autonome ontwikkelingen en onontkoombaar. Het budget wordt in 2019  met € 
245.757 overschreden en vanaf 2020 structureel met €180.817 (zie ook de financiële paragraaf). 
Gezien de hoogte van de overschrijding is, ondanks de onontkoombaarheid, besluitvorming nodig 
door uw raad.

Overleg gevoerd met
Aanbieders hulp bij het huishouden.

Kanttekeningen
1.1 De tarieven zullen de komende jaren verder stijgen en de mogelijkheden om de kosten middels 
gewijzigd beleid en een aanbesteding te drukken worden onderzocht. 

Het tarief voor hulp bij het huishouden zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen als 
gevolg van indexering, doorstroom van medewerkers in hun salarisschaal en Cao-wijzigingen. Een 
eerste wijziging in de Cao wordt reeds op 1 juli 2019 verwacht. Omdat de meeste medewerkers in 
2021 naar verwachting het maximum van hun salarisschaal bereiken vlakt vanaf dat moment de 
stijging van het tarief af. Een voorzichtige inschatting laat het volgende beeld zien:

Figuur meerjarenperspectief 2019 - 2021   

 2019

Cao stijging

1 juli 2019 2020 2021
Tarief 28,76 29,91 30,73 31,96
Ridderkerk 3.615.841 3.760.475 3.873.289 4.028.221

Er wordt op korte termijn een traject gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om het beleid te 
wijzigen en de huishoudelijke hulp opnieuw aan te besteden. Hierbij vormt het bijvoorbeeld een 
overweging om over te gaan tot een andere vorm van aanbesteden waarbij niet het college het tarief 
vaststelt, maar aanbieders gecontracteerd worden aan de hand van een inschrijving (selectie o.b.v. 
prijs/kwaliteit). Voor een beleidswijziging en een aanbesteding dient rekening gehouden te worden 
met de tijdsduur van ongeveer een jaar.

Uitvoering/vervolgstappen
 Na besluitvorming worden onze aanbieders schriftelijk en mondeling geïnformeerd;
 De wijzigingen zullen op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd en gepubliceerd;
 De wijzigingen zullen ter kennisname worden toegestuurd aan het Maatschappelijk 

Burgerplatform.

Evaluatie/monitoring
N.v.t
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Financiën
Er is in 2019 een bedrag van € 3.597.500 geraamd voor de huishoudelijke hulp. Op basis van het 
aantal cliënten per ultimo 2018 ontstaat in 2019 een tekort ter hoogte van € 245.757 en vanaf 2020 
een structureel tekort van €180.817. Het tekort in 2019 ligt hoger omdat tot 1 juli 2019 de tijdelijke 
Huishoudelijke Hulp Toelage regeling nog van kracht is. Het college besloot 19 maart jl. om deze 
regeling stop te zetten en u bent hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Voorgesteld wordt het tekort in 2019 structureel bij te ramen in de 1e Tussenrapportage 2019.

Juridische zaken
Het tarief per 1 januari 2019 is vastgesteld met toepassing van de AMvB reële prijs Wmo.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
De wijzigingen zullen op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd en gepubliceerd.

 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
23 mei 2019

Zaaknummer:
49114

Onderwerp:
Tarief hulp bij het huishouden 
vanaf 1 januari 2019 en de HHT-
regeling

Commissie Samen leven
9 mei 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 19 maart 2019,

BESLUIT:

1. Het budget voor de huishoudelijke hulp voor 2019 met €245.757 en vanaf 2020 structureel 
met €180.817 te verhogen en dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2019.


