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Onderwerp:  Raadsbrief bijstelling tarieven Hulp bij het Huishouden 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Medio februari 2019 heeft u van ons een brief ontvangen naar aanleiding van gestelde vragen over 

het loon van medewerkers in de huishoudelijke hulp. Via die brief hebben we u ook geïnformeerd 

over het proces voor herijking van de tarieven die we zijn ingegaan.  

 

Het college heeft besloten om de tarieven voor Hulp bij het huishouden (de producten HH1 en HH2) 

te verhogen. Dit hebben we gedaan omdat zich allerlei CAO-ontwikkelingen hebben voorgedaan op 

basis waarvan de kostprijzen voor zorgaanbieders zijn gestegen. We vinden het belangrijk dat 

zorgaanbieders een reëel tarief ontvangen voor de uitvoering van deze vorm van ondersteuning. Op 

deze wijze kunnen zorgaanbieders ook voldoende kwaliteit van ondersteuning blijven bieden en 

kunnen zij hun verantwoordelijkheid als goed werkgever pakken.  

 

Onderstaand informeren we u nader over het gevolgde proces, de afspraken die we met de 

zorgaanbieders hebben gemaakt en de financiële consequenties van dit besluit.  

 

Proces 

De Amvb reële prijs regelt dat gemeenten aan de hand van de in de verordening Wmo opgenomen 

kostprijselementen een reële prijs voor ondersteuning vaststelt. We hebben bureau HHM gevraagd 

een kostprijsmodel uit te werken en die te vullen met parameterwaarden voor de Huishoudelijke 

Hulp. Deze waarden zijn gebaseerd op eerder onderzoek en landelijke benchmarks. Tijdens een 

bijeenkomst met de aanbieders van HH in de gemeente Midden-Groningen hebben we dit model 

met de bijbehorende waarden gepresenteerd. Hierop is gereflecteerd door de zorgaanbieders. De 

input hebben we gewogen en verwerkt in het definitieve kostprijsmodel.  
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Het gevolgde proces is in lijn met de wijze waarop de regiegroep Amvb reële prijs1 dit graag ziet.  

 

Afspraken met zorgaanbieders  

Het resultaat van dit proces is dat we de tarieven hebben bijgesteld. In onderstaande tabel ziet u 

het oude en het nieuwe tarief. 

 

Product Oud Tarief Nieuw Tarief 

HH1 € 23,40 € 27,00 

HH2 € 26,22 € 28,02 

 

Tenzij er een substantiële wijziging in de CAO plaatsvindt, zullen wij tot minimaal het einde van 

het contract geen wijzigingen in het tarief aanbrengen. Deze afspraak maken we expliciet met de 

zorgaanbieders. We vinden het onwenselijk om bij elke minimale wijziging weer opnieuw met een 

herijking te moeten komen. Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid en de ruimte in het 

tarief om met een slimme bedrijfsvoering onder aan de streep uit te kunnen komen.  

 

Daarnaast spreken we met de zorgaanbieders af, dat waar dat nog niet heeft plaatsgevonden zij 

per direct hun medewerkers conform de nieuwe CAO belonen.  

 

Financiën  

Bij het raadsvoorstel ‘Ombuigen met beleid’ (2019-005817)  is de ‘prognose uitgaven jeugd/WMO 

2018-2022’ als bijlage bijgevoegd. In de prognose WMO is rekening gehouden met een uitzetting 

van € 500.000 per jaar (in 2019 een halfjaar: € 250.000). Bij een volledige uitnutting van het aantal 

geïndiceerde2 uren zullen we te maken krijgen met een uitgavenstijging van € 556.389.  

 

Vanuit het Rijk krijgen we enige compensatie voor stijgingen in de loon- en prijsindex. De 

algemene uitkering is niet gespecificeerd met een aandeel ter compensatie van de gevolgen van 

invoering van de nieuwe CAO voor gemeenten. Helder is in ieder geval dat het ruim onvoldoende is 

om deze extra uitgaven op te kunnen vangen.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
  

 

                                                 
1 https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/inkoop-kwaliteit-en-toezicht-
wmo/regiegroep-monitoring 
2 In de praktijk zal dit aantal uren en daarmee de totale lasten lager liggen 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/inkoop-kwaliteit-en-toezicht-wmo/regiegroep-monitoring
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/inkoop-kwaliteit-en-toezicht-wmo/regiegroep-monitoring

