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Onderwerp: Aanpassen tarief Hulp bij het huishouden 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Het college van B&W heeft besloten om het tarief voor Hulp bij het huishouden tussentijds aan te 

passen.  

 

Het Wmo maatwerkvoorzieningen contract is in 2016 afgesloten en omvat ook het product “hulp bij 

het huishouden”. De tarieven die hiervoor gelden zijn: HH 1 €  21,51 en HH2 € 24,82. Behoudens de 

jaarlijkse indexatie heeft er in de afgelopen contractperiode geen wijziging plaatsgevonden aan 

het tarief.  

 

Formeel hoeven we het tarief niet aan te passen, we zijn nog niet ‘amvb-plichtig’1. Dit wordt pas 

actueel op het moment dat we een nieuw contract afsluiten. Dit geldt ook voor een officiële 

verlenging.  Ons contract Wmo maatwerkvoorzieningen loopt nog tot 2020. 

 

Desondanks stellen we het tarief tussentijds bij. De belangrijkste aanleiding hiervoor is de 

invoering van de nieuwe loonschaal hulp bij het huishouden in de CAO VVT. Ons uitgangspunt is 

altijd geweest dat we een reëel tarief willen hanteren. We verwachten van onze zorgaanbieders 

dat zij conform CAO salariëren. Met de invoering van de nieuwe schaal zullen de zorgaanbieders te 

maken krijgen met hogere loonkosten. Met de aanpassing komen we hen hierin tegemoet.  

 

 

                                                 

1. 1 Algemene maatregel van bestuur; reële kostprijs. De gemeente zal daar op het moment 

van aflopen of vernieuwen contract invulling aan moeten geven. Door op zorgvuldige wijze 

en aan de hand van verschillende kostprijselementen een reel tarief te bepalen op basis 

waarvan aanbesteed kan worden. Of om dit over te laten aan de inschrijvende partijen.  
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Met ingang van periode 6 – 21 mei 2018 - hanteren we de volgende tarieven:  

HH1: € 23,40,- 

HH2: € 26,22,- 

 

In de loop van 2019 zullen we ons beraden op verlengen of opnieuw afsluiten van het contract  

Wmo maatwerkvoorzieningen. Daarbij worden ook de tarieven betrokken.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

R.W. Munniksma H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 

 

 




