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Voorgesteld raadsbesluit
Een basistarief vast te stellen van € 18,50 voor Hulp bij het huishouden categorie 1 en
€ 21,- voor Hulp bij het huishouden categorie 2 met ingang van 1 september 2012.
Samenvatting
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) behoort de levering van Hulp bij
het huishouden (Hbh) tot de compensatieplicht van de gemeente.
Vanaf 1 september 2012 zijn gemeenten die voornemens zijn een aanbesteding voor Hbh aan te
kondigen verplicht om basistarieven te laten vaststellen door de gemeenteraad voor de
verschillende vormen van Hbh op basis van reële kostprijzen. De huidige contracten met drie
leveranciers van Hbh eindigen per 1 januari 2013. Daarom moeten voor de nieuwe aanbesteding
de basistarieven worden vastgesteld.
Aanleiding
Met de komst van de Wmo in 2007 zijn gemeenten verplicht om mensen te compenseren
wanneer zij door beperkingen niet goed kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt onder
andere voor het voeren van een huishouden. In dat kader kunnen burgers Hbh ontvangen van de
gemeente.
Hbh wordt door de gemeente uitbesteed aan zorgaanbieders. Daartoe zijn de IJmondgemeenten
in 2008 middels een aanbestedingsprocedure contracten aangegaan met drie aanbieders van
Hbh. Deze contracten lopen af op 1 januari 2013.
Om de levering van Hbh na 1 januari 2013 te kunnen continueren is het noodzakelijk dat er
nieuwe contracten worden afgesloten. Daartoe is op 5 september jl. de IJmondiale
offerteaanvraag voor de levering van Hbh gepubliceerd. Zorgaanbieders hebben tot 19 oktober
de tijd om hun offertes aan te bieden.
Met ingang van 1 september 2012 zijn gemeenten wettelijk verplicht om basistarieven voor de
verschillende vormen van hulp bij het huishouden vast te laten stellen door de gemeenteraad.
Het college dient bij het aangaan van overeenkomsten voor het verlenen van Hbh de door de
gemeenteraad vastgestelde basistarieven in acht te nemen. Dit moet gebeuren op basis van
reële kostprijzen en uitgaande van arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden
die nodig zijn voor het leveren van hulp bij het huishouden.
In verband met het korte tijdsbestek was het niet mogelijk om de raad de basistarieven te laten
vaststellen vóór de publicatiedatum van de offerteaanvraag. Om per 1 januari nieuwe contracten
te kunnen afsluiten was een uiterlijke publicatiedatum van 5 september noodzakelijk. Om die
reden heeft het college voorlopige basistarieven vastgesteld.
Om een reëel basistarief te kunnen bepalen heeft de gemeente Velsen samen met de andere
drie IJmondgemeenten zes zorgaanbieders gesproken in een zogenaamde marktconsultatie.
Deze marktconsultatie werd geleid door Significant, een zelfstandig advies- en
onderzoeksbureau dat is voortgekomen uit Pricewaterhouse Coopers. Het doel van een
marktconsultatie is het verzamelen van kennis en ervaring van marktpartijen, die gebruikt kan
worden bij de voorbereiding van de aanbesteding. Vijf zorgaanbieders hebben schriftelijk
gereageerd op de vragen uit de marktconsultatie. Tijdens de marktconsultatie werd
zorgaanbieders concreet gevraagd wat zij een reële prijs achten voor zowel Hbh categorie 1 als
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voor Hbh categorie 2 . Bovendien hebben wij Significant landelijk onderzoek laten doen naar
gangbare prijzen op de markt.
De minimum prijzen die hieruit zijn voortgekomen zijn € 18,50 voor categorie 1 van Hbh en
€ 21,00 voor categorie 2 van Hbh. Dit zijn de minimum tarieven die in de offerteaanvraag zijn
opgenomen.
Om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen is in de offerteaanvraag voor de
nieuwe inkoopprocedure opgenomen, dat de aanbieders hun personeel dienen te betalen
volgens de CAO VVTV. Tevens zijn opleidingseisen opgenomen, waaraan het personeel dient te
voldoen.
Programma
Programma 3: Maatschappelijke zorg, Hulp bij het huishouden.
Kader
- Wet maatschappelijke ondersteuning (artikel 21a)
- Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
- Aanbestedingsdocument Hbh 2008: Europese openbare aanbesteding inzake de Hulp bij het
huishouden in de IJmondgemeenten
Beoogd doel en effect van het besluit
Een reële kostprijs voor het leveren van Hbh dat van kwalitatief hoog niveau is onder fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden wordt uitgevoerd.
Directe maatschappelijke consequenties
Hbh wordt voortgezet onder maatschappelijk acceptabele voorwaarden en kostprijzen.
Argumenten
Gemeenten zijn met ingang van 1 september verplicht om basistarieven voor Hbh te laten
vaststellen door de gemeenteraad. De huidige contracten met drie leveranciers van Hbh eindigen
per 1 januari 2013. Daarom moeten voor de nieuwe aanbesteding de basistarieven worden
vastgesteld.
Inspraak, participatie etc.
De Wmo-raad Velsen is in een IJmondiale bijeenkomst samen met de Wmo-raden van de andere
drie IJmondgemeenten geïnformeerd over de basistarieven en heeft hiermee ingestemd.
Alternatieven
Het alternatief is om geen basistarieven vast te stellen. Dit zijn gemeenten echter verplicht per 1
september 2012.
Naast het niet vaststellen van basistarieven is het alternatief om de huidige contracten met
bijvoorbeeld drie maanden te verlengen, waardoor de gemeenteraad de basistarieven kan
vaststellen alvorens de offerteaanvraag wordt gepubliceerd. Dit is echter niet gewenst, omdat de
gemeente hierdoor in een slechte onderhandelingspositie terechtkomt. Dit heeft negatieve
financiële consequenties.
Risico’s
Om op 1 januari 2013 Hbh te kunnen continueren is het noodzakelijk om op 5 september de
offerteaanvraag te publiceren. Daarom heeft het college de basistarieven in augustus 2012
(voorlopig) vastgesteld. In dat korte tijdsbestek was het niet mogelijk om ook de raad de
basistarieven te laten vaststellen.
Dit heeft tot gevolg dat er in de periode van 5 september tot de datum van vaststelling door de
raad onzekerheid is omdat de basistarieven nog niet officieel zijn bekrachtigd. De zorgaanbieders
hebben echter tot 19 oktober de tijd om hun offertes in te dienen, dus voldoende tijd om hierop te
anticiperen.
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Categorie 1 betreft schoonmaakwerkzaamheden en categorie 2 betreft
schoonmaakwerkzaamheden met ondersteuning bij de regievoering van het huishouden.
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De gemeenteraad wordt geadviseerd om zich te conformeren aan de voorgestelde basistarieven.
Dit heeft te maken met het feit dat ten tijde van de eerste raadsvergadering in september de
aanbestedingsprocedure al is gestart. Indien de gemeenteraad besluit tot afwijkende tarieven,
dan heeft dit gevolgen voor de aanbestedingsprocedure. Deze zal waarschijnlijk beëindigd
moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat er geen nieuwe contracten worden afgesloten en dat er
in 2013 geen Hbh geleverd kan worden.
Deze noodzaak tot conformeren is het gevolg van de ingangsdatum van de wetswijziging in de
Wmo (1 september). De gemeente heeft niet de mogelijkheid om de gemeenteraad vóór
publicatie van de offerteaanvraag de basistarieven te laten vaststellen. Dit kan de gemeente niet
aangerekend worden.
Zoals vermeld is er door middel van zorgvuldig onderzoek bepaald wat de gewenste
basistarieven zijn.
Indien de gemeenteraad in september de basistarieven vaststelt, hebben de zorgaanbieders
voldoende tijd om een gedegen offerte in te dienen.
Financiële consequenties
De basistarieven die onder meer op basis van marktconsultatie tot stand zijn gekomen, zijn
ongeveer gelijk aan het prijsniveau dat wordt gehanteerd in de lopende contractperiode. De
verwachting is dan ook dat er geen sprake zal zijn van meerkosten op dit vlak. Natuurlijk blijft het
zo dat in het kader van de compensatieplicht het aantal aanvragen bepalend zal zijn voor de
hoogte van de kosten die zijn gemoeid met de inzet van Hbh.
Uitvoering van besluit
Op 5 september is de offerteaanvraag voor Hbh gepubliceerd. De basistarieven zijn in de
offerteaanvraag opgenomen. Per 1 januari zullen de nieuwe contracten op basis van deze
offerteaanvraag in werking treden.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
N.v.t.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
N.v.t.
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