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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Vaststellen basistarieven Hulp bij het huishouden 
 
Datum raadsvergadering 
25 september 2012 
 
Werksessie 
11 september 2012 

 

Portefeuillehouder 
J.W. Verkroost 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Opsteller 
alies.bakker@stichtsevecht.nl   
 
 
Agendanummer 
10 
Registratie nummer 
Z/12/15559-VB/12/01871 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Het basistarief voor Hulp bij het huishouden categorie HH1 per 1 januari 2013 vaststellen op € 18,00 

per uur. 
2. Het basistarief voor Hulp bij het huishouden categorie HH2 per 1 januari 2013 vaststellen op € 20,12 

per uur. 
3. Deze basistarieven vaststellen voor een periode van 5 jaar. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 21 mei 2012 tot 
stand gekomen. De wijziging houdt in dat de gemeenteraad de basistarieven van huishoudelijke 
verzorging (ook bekend als hulp bij het huishouden) vaststelt. Deze wet is op 1 september 2012 in 
werking getreden. Dit raadsvoorstel is bedoeld om de nieuwe wet tot uitvoering te brengen in onze 
gemeente. 
 
 
 
 
Bijlagen 
• Marktconsultatie basistarieven Hulp bij het huishouden; uitgevoerd door het IBMN (Inkoop Bureau 

Midden Nederland). 
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Inleiding 
Onze gemeente is tezamen met Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen en Woerden gestart met een 
nieuwe aanbesteding van Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo. De gemeenten worden in dit 
proces ondersteund door het Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN). 
Tijdens het aanbestedingstraject is het initiatief wetsvoorstel van Kamerlid Leijten (SP) door de Eerste 
Kamer aangenomen.  Dit wetsvoorstel regelt dat de basistarieven voor de huishoudelijke verzorging 
moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
Huishoudelijk verzorging kent twee categorieën waarvoor de basistarieven moeten worden vastgesteld: 
• HH1 - Hieronder wordt verstaan op de woning en de cliënt gerichte huishoudelijke werkzaamheden, 

bijvoorbeeld licht huishoudelijk werk zoals kamers opruimen en planten verzorgen en zwaar 
huishoudelijk werk zoals stofzuigen en het reinigen van toilet en badkamer, indien nodig aangevuld 
met boodschappen doen, broodmaaltijden bereiden en kleding en linnengoed wassen en strijken. 

• HH2 - Hieronder wordt verstaan: categorie HH1 aangevuld met advies, instructie en voorlichting over 
huishoudelijk werk, organisatie van het huishouden (eventueel) aangevuld met regievoering. 

 
Om de aanbestedingsprocedure op een correcte wijze te doorlopen is het van belang dat de basistarieven 
zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. Na vaststelling kunnen deze basistarieven bekend worden 
gemaakt aan potentiële aanbieders en kunnen zij dienen als leidraad in het verdere verloop van de 
aanbesteding. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De wetgever beoogt met deze nieuwe wet de kwaliteit van de hulp bij het huishouden te bevorderen en 
stelt daartoe een ondergrens in voor de tarieven van de hulp bij het huishouden. Door het vastleggen van 
basistarieven moeten zorgaanbieders altijd een prijs ontvangen die minimaal gelijk is aan de kostprijs voor 
het leveren van kwalitatief goede hulp bij het huishouden onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. 
Met dit raadsvoorstel worden de basistarieven voor onze gemeente vastgesteld. 
 
Argumenten 
Voor het vaststellen van de basistarieven is een objectieve marktanalyse uitgevoerd door het IBMN. Deze 
analyse is als bijlage toegevoegd. 
Het advies luidt de basistarieven voor HH1 vast te stellen op € 18,00 per uur en voor HH2 op € 20,12 per 
uur. De basistarieven worden vastgesteld voor een periode van 5 jaar. 
Uw raad wordt geadviseerd de basistarieven vast te stellen conform het advies van het IBMN. 
 
De voorgestelde basistarieven zijn gebaseerd op de CAO VVT 2012 – 2013. Tevens is rekening 
gehouden met andere kosten zoals werving en selectie, huisvesting en overige variabele kosten. 
 
Aan alle betrokken Wmo-raden is advies gevraagd over de inkoopstrategie van de 
aanbestedingsprocedure Hulp bij het huishouden. Expliciet is ten ook gevraagd te adviseren over de vast 
te stellen basistarieven. Zowel mondeling als schriftelijk zijn van alle Wmo-raden positieve reacties 
ontvangen op het vaststellen en hanteren van basistarieven voor Hulp bij het huishouden. De Wmo-raden 
pleiten voor marktconforme basistarieven, gebaseerd op dek CAO VVT. 
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De VNG heeft op 20 juni 2012 een ledenbrief, met handleiding, gepubliceerd over het vaststellen van de 
basistarieven voor Hulp bij het huishouden. Deze brief is volledig meegenomen bij het tot stand komen 
van dit raadsvoorstel. 
 
Kanttekeningen 
Vaststelling van basistarieven voor Hulp bij het huishouden door de gemeenteraad is vanaf 1 september 
2012 een wettelijke verplichting. Het niet vaststellen van de basistarieven HH brengt aanmerkelijke risico's 
met zich mee. 
 
Voor de inwoners van Stichtse Vecht is het vaststellen van de basistarieven een waarborg dat kwalitatief 
goede Hulp bij het huishouden geboden kan worden, terwijl de hulp kan rekenen op goede 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Het basistarief is een minimumtarief. Dat wil zeggen dat Hulp bij het huishouden niet voor bedragen lager 
dan het basistarief zal worden ingekocht. Het basistarief geeft geen indicatie over de werkelijke tarieven 
die in de aanbesteding zullen worden gecontracteerd. De tarieven die we overeenkomen met de 
individuele aanbieders zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de kwaliteit, deskundigheid en mate van 
innovatie. 
 
Aan de gemeenteraden van de vijf samenwerkende gemeenten, wordt eenzelfde voorgesteld besluit over 
de basistarieven voor HH1 en HH2, ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Communicatie 
De Wmo-raden van de vijf samenwerkende gemeenten zijn betrokken bij het advies over de basistarieven 
voor de Hulp bij het huishouden. Zij hebben, zoals hierboven aangegeven bij ‘argumenten’ positief 
geadviseerd. 
 
Financiën en risico’s 
De basistarieven die naar voren komen uit het marktonderzoek van IBMN (HH1 € 18,00 en HH2 € 20,12) 
zijn lager dan de huidige tarieven. Zoals al eerder gesteld geeft dit geen indicatie over de werkelijke 
tarieven na de aanbesteding. 
 
 
21 augustus 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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