
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 23-1-2019 

 

 

Onderwerp : Fatsoenlijk loon thuiszorgmedewerkers 

 

 

Toelichting:  

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en doen, omdat mogelijk te maken, steeds vaker een beroep 
op de Wmo en daarmee op o.a. thuiszorgorganisaties.  

In het artikel “Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg” (NRC 27-4-2018) is te lezen dat 
weinig gemeenten de tarieven betalen die door het ministerie zijn voorgeschreven. Gevolg hiervan is 
dat veel thuiszorgbedrijven niet in staat zijn verbeteringen aan te brengen in de lonen en 
arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers.  

Het college heeft eerder aangegeven dat de kosten va de Wmo zullen stijgen. Dit was onder andere het 
gevolg van tariefstijgingen t.g.v. loonsverhogingen voor thuiszorgmedewerkers.  Het is voor de PvdA de 
vraag of de aan de gemeente doorberekende tariefsverhoging daadwerkelijk ten goede komt aan de 
thuiszorgmedewerkers. 

 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Kent u het bericht ‘Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg’?  

2. Voldoet onze gemeente aan het Besluit Reële prijs Wmo 2015?   Zo nee, waarom niet?  

3. Kunt u toelichten hoe u getoetst heeft of de inschrijvende partij inderdaad een reële prijs               
hanteert? 

4. Wat is de reële prijs die betaald wordt door de gemeente?  

5. Resulteert deze reële prijs ook in een fatsoenlijk loon voor thuiszorgmedewerkers en krijgen zij 
betaald conform de cao-afspraken? Zo nee, waarom niet en wat gaat u hieraan doen? Zo ja, graag een 
toelichting? 

6. Werken de thuiszorgmedewerkers in onze gemeente conform de cao-afspraken onder 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden? Zo nee, waarom niet en wat gaat u hieraan doen? Zo ja, kunt u 
toelichten hoe dat geregeld is? 

 

Jan Westerdiep 

PvdA Midden-Groningen 

               
 

 
 



 
 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/


   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 12 februari 2019 Verzenddatum: 20 februari 2019 

Behandeld door: 

Zaak: 

Joyce van der Waal 

2019-004507 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

joyce.vanderwaal@midden-groningen.nl 

Jan Jakob Boersma 

 

    

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen (art 33 Rvo) Fatsoenlijk loon thuiszorgmedewerkers 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 25 januari 2019 hebben wij van u een aantal vragen ontvangen over het loon van 

thuiszorgmedewerkers.  

 

We zijn op dit moment een proces voor herijking van de tarieven hulp bij het huishouden aan het 

voorbereiden. We constateren dat door allerlei CAO ontwikkelingen het tarief niet meer passend is 

bij de in de branche geldende kostprijzen. Omdat we wel een reëel tarief willen hanteren gaan we 

een kostprijsonderzoek uitvoeren. Hierover zullen we u op een later tijdstip nader informeren.  

 

Onderstaand treft u de antwoorden op de door u gestelde vragen.  

 

Vraag 1: Kent u het bericht ‘ Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg’?  

Ja.  

 

Vraag 2: Voldoet onze gemeente aan het Besluit Reële prijs Wmo 2015? Zo nee, waarom niet? 

Nee. De gemeente Midden-Groningen is nog niet ‘ Amvb-plichtig’. Het contract voor Wmo 

maatwerkvoorzieningen loopt tot eind 2021, pas bij een verlenging of een nieuw contract is een 

gemeente verplicht om een bepaalde werkwijze te hanteren bij de vaststelling van de tarieven.  

 

Vraag 3: Kunt u toelichten hoe u getoetst heeft of de inschrijvende partij inderdaad een reële 

prijs hanteert?  

Het contract Wmo maatwerkvoorzieningen (met ingang van 1-1-2016) is via de methodiek 

bestuurlijk aanbesteden tot stand gekomen. We hanteren eenzelfde tarief voor alle zorgaanbieders 

die een bepaald product leveren. Dat tarief is gebaseerd op het tarief van het voorgaande contract, 

waar een onderzoek naar kostprijzen aan ten grondslag heeft gelegen. Dat tarief hebben 
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voortgezet in overleg met de zorgaanbieders via de “ inkooptafel”.  

 

Vraag 4: Wat is de reële prijs die betaald wordt door de gemeente?  

De huidige tarieven die wij hanteren zijn voor HH1  € 23,40 en voor HH2 € 26,22. 

 

Vraag 5: Resulteert deze reële prijs ook in een fatsoenlijk loon voor thuiszorgmedewerkers en 

krijgen zij betaald conform de CAO afspraken? Zo nee, waarom niet en wat gaat u hieraan doen? 

Zo ja, graag een toelichting?  

In het Wmo maatwerkvoorzieningen contract is opgenomen dat zorgaanbieders hun medewerkers 

conform de bepalingen in de betreffende  CAO salariëren. Een aantal zorgaanbieders hebben de 

nieuwe ‘ HbH-schaal’ ingevoerd, maar er zijn ook zorgaanbieders die dit nog niet hebben gedaan.  

Wij zijn met zorgaanbieders in gesprek hierover en wat daarvoor nodig is qua tarief.  

 

Vraag 6: Werken de thuiszorgmedewerkers in onze gemeente conform de cao-afspraken onder 

fatsoenlijke arbeidsomstandigheden? Zo nee, waarom niet en wat gaat u hieraan doen?  Zo ja, kunt 

u toelichten hoe dat geregeld is? 

Er zijn bij ons geen signalen bekend dat medewerkers onder niet fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden aan het werk zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 




