Datum:

3 september 2014

Onderwerp

Tijd:

09.00 – 12.00

Fysieke Overlegtafel Huishoudelijke
Ondersteuning

Notulist:

Anja Saric

Locatie:

Werkplein te Helmond

Aanwezig:

Dhr. W. Derks (Axxicom), Dhr. R. Akkermans ( Tzorg), dhr. T. Borghs (de Zorgboog),
mevr. mevr. J. Oerlemans (Zuidzorg), dhr. R. Kastercum (Rinette Zorg), mevr. C.
Engels (Savant Zorg), dhr. F. Vliegenberg ( Thuiszorg SamenVerder), dhr. B.
Wijenberg (LandvanHorne), dhr. A. Arnoldus (TSN Thuiszorg), dhr. H. Dittner (Wmo
Raad), mevr. W. Teeuwen ( Peel 6.1), mevr. M. Rutten ( Peel 6.1), mevr. S. Vullers
(Peel 6.1), mevr. A. Saric (Bizob), dhr. G. Groeneveld (Bizob)

Afwezig:

mevr. J. Schijndel (Wmo Raad)

Opening
Marleen Rutten opent de vergadering.
Notulen FOT 20-08-2014
De notulen van de fysieke overlegtafel 20-08-2014 zijn vastgesteld
Savant en Zorgboog geven aan dat ze toch behoefte hebben aan een nader gesprek met
gemeenten inzake de levering van HO in woon-zorgcomplexen. Duidelijk is dat keuzevrijheid
van de klant geborgd moet worden (wettelijke verplichting). Dit punt is tijdens de vorige
overlegtafel weliswaar besproken, maar men wil dit toch graag nog nader bespreken.
Afgesproken wordt om een gesprek te organiseren tussen Zorgboog, Savant en gemeenten.
Uitkomst van dit gesprek wordt teruggekoppeld aan de overlegtafel.
Basis – en deelovereenkomst
De basis – en deelovereenkomst zijn op een aantal punten gelijk getrokken met de
overeenkomsten van het inkooptraject begeleiding. De wijzigingen zijn tijdens de overlegtafel
besproken.
HH toelage
De extra middelen ad €75 miljoen per jaar worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor
het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige
werkgelegenheid te behouden. De gemeente dient vóór 15 oktober bij ministerie te melden dat
ze gebruik willen maken van de HH toelage en vóór 1 december moet een plan worden
ingediend. De middelen worden tijdelijk beschikbaar gesteld voor 1 of 2 jaar.
Voorwaarden:
- Draagt bij aan langer behoud van volwaardige werkgelegenheid in 2015 voor
gecontracteerde aanbieders;
- Leidt tot extra door betrokken aanbieders geleverde uren HO. Het gaat hier
nadrukkelijk om ondersteuning in natura, aanvullend op reguliere contracten;
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Leidt tot een multipliereffect. Per uur legt de gemeente een vast uniform bedrag bij.
De rest wordt betaald door de cliënt of een derde (let op: Europese regels staatssteun);
Gebeurt op basis van een plan dat in overleg met aanbieders tot stand is gekomen en
op voldoende draagvlak kan rekenen;
Gemeenten en aanbieder(s) bespreken hoe ze de toegang tot de huishoudelijke hulp
toelage willen organiseren.

De HH toelage is besproken tijdens het wethoudershoudersoverleg. Met de HH toelage wil de
gemeente aansluiten op zaken die ze in doorontwikkeling (m.b.t. huishoudelijke
ondersteuning) hebben staan, zoals de doorontwikkeling van maaltijden naar een algemene
voorziening.
Andere mogelijkheden zijn:
- Inzetten t.b.v. schoonmaakdienst in de markt die vrij toegankelijk is, maar die niet als
voorliggende voorziening voor de Wmo wordt aangemerkt.
- Extra inzet t.b.v. Wmo cliënten (pluspakketten, diensten die niet onder de noemer “een
schoon huis” vallen)
Aandachtspunten:
- Marktvoorziening is 21% BTW over de bijdrage van cliënt. Is de HH toelage BTW
vrij? (als het wordt gelinkt aan de Wmo dan wordt indicatie gesteld en is levering
BTW vrij).
- Bij wie ligt de verantwoordelijkheid m.b.t. facturatie van eigen bijdrage van cliënt?
- Regelarme oplossing voor minima die eigen bijdrage niet kunnen voldoen.
- Besluitvorming
- Decentralisatieuitkering: verantwoording moet via de Raad.
Alle aanbieders hebben aangegeven deel te willen nemen aan een initiatief m.b.t. de HH
toelage.
Tarifering huishoudelijke ondersteuning 2015
Dit is ter vergadering toegelicht middels bijgaande presentatie
De uitgangspunten van het inkoopkader:
- Individuele maatwerkvoorziening: HO basis en HO plus;
- Inkoop binnen gemeentelijke budget;
- Meest kwetsbaren behouden noodzakelijke hulp;
Voor het bepalen van het tarief is gekeken naar het budget, aantal klanten, verdeling HO basis
en HO plus en het overgangsrecht. Daarnaast is er rekening gehouden met volumefactoren
(groei – en krimpfactoren).
Het overgangsrecht is verruimd, eerder is dit vastgesteld op 1 april 2015. Nu wordt er
aangesloten bij de zorgperiode en loopt het overgangsrecht maximaal tot en met 19 april
2015.

Voorstel tarief
Gemiddeld tarief € 160, - per klant per zorgperiode:
- Per klant HO basis €150, -
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Per klant HO plus €200,-

Intake tegemoetkoming kan eenmalig t.b.v. de omslag worden uitbetaald.

Een eenmalige Intake Tegemoetkoming is bespreekbaar mits dit binnen het financiële kader
past. Het voorstel is om een bedrag per aanbieder eenmalig uit te betalen (vooraf) dat
gebaseerd is op het aantal cliënten maal de Intake Tegemoetkoming.

Eerste reactie zorgaanbieders:
Voor een bedrag van € 150 voor HO basis is het niet mogelijk om te voldoen aan “een schoon
en leefbaar huis”. Het bedrag van € 200 voor HO plus is haalbaar.
Aanvullende reactie:
Het communicatietraject is niet voldoende ingericht op deze bezuiniging. De aanbieders
willen niet dat zij diegene zijn die deze boodschap alleen gaan uitdragen.
Gemeenten geven aan hierin hun volledige verantwoordelijkheid te willen nemen. Dit zal in
de eerste brief verwoord worden die vanuit de gemeenten aan alle klanten wordt verzonden.

Vervolg
Op 8 september is de volgende fysieke overlegtafel. Tijdens de overlegtafel wordt er
onderhandeld over de prijs. Het is van belang dat elke vertegenwoordiger van de aanbieder
op 8 september mandaat heeft om het tarief vast te stellen.
De insteek is om op 8 september de finale onderhandeling te voeren.
Gemotiveerde reacties en/of vragen m.b.t. het tariefvoorstel kunnen worden verstuurd naar
g.groeneveld@bizob.nl. In beginsel is alles openbaar, indien dit niet gewenst is i.v.m.
gevoelige informatie dient dit worden aangegeven.
Rondvraag
Hoe zit het met de tarieven voor 2016?
De budgetten voor 2016 zijn nog niet bekend bij de gemeenten.

Afsluiting
Marleen Rutten sluit de vergadering.
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