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Voorstel: 
1. Het minimale basistarief 2014 Hulp bij het Huishouden niveau HH1 (huishoudelijke 

werkzaamheden met signalering) vaststellen op € 19,63; 
2. het minimale basistarief 2014 Hulp bij het Huishouden niveau HH2, (huishoudelijke 

werkzaamheden met signalering en regie) vaststellen op € 22,19. 
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Inleiding:  
Op 1 augustus 2012 is de Wet basistarieven in werking getreden. Op grond van deze wet moet de 
gemeenteraad de minimale tarieven voor de verschillende vormen van huishoudelijke hulp vaststellen 
op basis van reële kostprijzen. Dit moet voorafgaand aan een nieuwe aanbesteding van de Wmo 
voorziening hulp bij het huishouden. Het doel van de vastgestelde tarieven is dat aanbieders niet 
kunnen inschrijven onder de reële kostprijs en zo op prijs in plaats van kwaliteit gaan concurreren. 
Verder geeft de wet het college de opdracht om de kwaliteit en de continuïteit van de gecontracteerde 
huishoudelijke hulp te waarborgen.  
 
De huidige raamovereenkomst voor hulp bij het huishouden lopen op 1 januari 2014 af en kan niet 
meer worden verlengd. Daarom zal een nieuwe aanbestedingsprocedure moeten worden gevolgd. De 
gemeente Dalfsen is samen met de gemeenten Ommen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland de 
voorbereidingdingen gestart voor een nieuwe aanbestedingsprocedure met onderhandeling.  Omdat 
de aankondiging van deze aanbesteding na 1 augustus 2012 valt, is het noodzakelijk dat de 
gemeenteraad de basistarieven voor de hulp bij de huishouding vaststelt. 
 
Argumenten: 
1.1 en 2.1 In het basistarief is rekening gehouden met alle gangbare kostencomponenten voor de 

tarieven HH. 
In de Wet basistarieven wordt niet gedefinieerd wat verstaan wordt onder een “reële kostprijs”. 
Primair is het belangrijk om rekening te houden met de kostencomponenten die gangbaar zijn bij het 
bepalen van de tarieven hulp bij het huishouden. Wat vervolgens een reële kostprijs is, kan vanuit 
verschillende perspectieven worden benaderd. Om goede zorg te garanderen zijn wij bij de 
berekening uitgegaan van de in de betreffende sector geldende CAO-lonen, de bijbehorende 
werkgeverslasten en de gangbare overige kosten. 
 
De kostencomponenten zijn: 

• bruto uurloon gebaseerd op de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg per 1 juni 
2012 en geldend vanaf 1 januari 2013. 
Voor het HH1-tarief is uitgegaan van FWG 10 periodiek 3, en voor het HH2-tarief is uitgegaan van 
FWG 15 periodiek 4. 

• Toeslagen conform deze CAO (vakantiegeld en eindejaarsuitkering). 
• werkgeverslasten van 28,2% over het uurloon inclusief toeslagen. 
• overheadopslag van 14%. 
• marge van 3%. 
• opleiding en reiskosten van 5% 

 
1.2 en 2.2  De voorgestelde basistarieven zijn lager dan de huidige tarieven. 
Kostenbeheersing is een belangrijk uitgangspunt bij de komende aanbesteding. In het huidige contract 
variëren de tarieven voor HH1 tussen € 20,54 en € 23,19 per uur. Voor HH2 liggen de tarieven tussen 
€ 23,30 en € 26,73 per uur. De voorgestelde basistarieven zijn lager dan de huidige tarieven.  
Sinds de vorige aanbesteding zijn de tarieven verder gedaald blijkt uit aanbestedingen in andere 
gemeenten.  
Het zijn minimumtarieven. Aanbieders kunnen niet voor lagere tarieven inschrijven. Op deze wijze 
willen wij de kwaliteit van de hulp waarborgen. In schema ziet dit er als volgt uit: 
 

HH1 HH2 

Huidige tarieven € 20,54 - € 23,19 € 23,30 - € 26,73 

Basistarieven € 19,63 € 22,19 

  
1.3 en 2.3 PGB’s kennen geen basistarieven. 
Hulp in de huishouding kan ook worden verstrekt in de vorm van een PGB. Voor de PGB’s hoeft de 
raad geen basistarieven vast te stellen. De PGB-tarieven worden door het college vastgesteld in het 
Wmo Besluit, waarbij op basis van recente jurisprudentie wel ten dele zal moeten worden aangesloten 
bij de door de raad vastgestelde basistarieven. 
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1.4 en 2.4 Bemiddelingstarief hoeft niet worden vastgesteld. 
Ondanks het afschaffen van de Alfahulpconstructie zijn er inmiddels mogelijkheden om een 
vergelijkbare constructie in de markt te zetten waardoor de inzet van zelfstandige hulpen in de HH via 
een bemiddelingsconstructie nog steeds mogelijk blijkt. Bijkomend voordeel van deze regelingen zijn 
aanzienlijke besparingsmogelijkheden op het tarief HH in natura.  
Bij bemiddeling wordt gewerkt met een Financiële Vergoeding. Bemiddeling is vooral interessant voor 
degenen die zoveel mogelijk zelf hun hulp willen kiezen, maar moeite hebben met het zelfstandig 
beheren van een PGB. De bemiddelingsconstructie kan ook benut worden door mensen zonder 
indicatie die hulp zoeken en kan om diverse redenen ook voor een groot aantal hulpen aantrekkelijk 
zijn.  
In Dalfsen wordt met twee aanbieders van deze bemiddeling, deze wordt soms ook geboden door 
leveranciers van HH in natura. Om die reden wordt de bemiddelingsvariant dan ook opgenomen in het 
te starten offertetraject voor aanbieders van Zorg in Natura. 
Voor de bemiddelingsvariant worden geen contracten afgesloten. Om die reden hoeven de tarieven 
voor deze vorm van hulp ook niet als basistarieven door de raad te worden vastgesteld. De tarieven 
voor bemiddeling worden, net als die voor de PGB’s, door het college vastgesteld in het Wmo Besluit. 
 
1.5 en 2.5 Het college mag hogere tarieven vaststellen. 
In de wet wordt alleen gesproken over het vaststellen van minimumtarieven door de gemeenteraad. 
Hieruit mag worden afgeleid dat het college bevoegd is om bij de komende aanbesteding hogere 
tarieven vast te stellen dan de door de raad vastgestelde basistarieven. Uiteindelijk willen we op basis 
van een aangepast bestek met de aanbieders tot reële prijsafspraken komen. 
 
1.6 en 2.6 Wmo-raden hebben geen opmerkingen over totstandkoming basistarieven. 
De Wmo raad is gevraagd een advies uit te brengen over de basistarieven. De deelnemende 
gemeenten hebben op 26 juni 2013  de totstandkoming van de basistarieven toegelicht aan de Wmo-
raden. Er zijn toen verschillende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Er is geen schriftelijk 
advies van de Wmo raad ontvangen. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Alternatieven: 
Door in de berekening de verschillende kostencomponenten mee te nemen is een reële kostprijs 
bepaald. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt ook dat het mogelijk is om voor deze prijs 
huishoudelijke hulp te leveren. Een alternatief is het hoger vaststellen van het tarief waardoor er meer 
ruimte is voor kwaliteit, maar dit is geen garantie dat de kwaliteit ook werkelijk beter wordt. Lager 
vaststellen kan er voor zorgen dat er ingeboet wordt op kwaliteit. 
 
Financiële dekking: 
Het vaststellen van de basistarieven voor Wmo hulp bij de huishouding door de gemeenteraad, heeft 
geen directe financiële consequenties voor het Wmo budget. 
 
Communicatie: 
In de aanbestedings procedure worden de basistarieven gecommuniceerd aan de aanbieders.  
 
Vervolg: 
U wordt als raad geïnformeerd over de uitkomsten van de onderhandelingen (oktober/november 
2013). Wij zullen u ook blijvend informeren over de pilots nieuw te ontwikkelen vormen van 
dienstverlening op het gebied van hulp bij de huishouding. 
 
Bijlagen: 
geen 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 



   
  
 
 
 

 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013, nummer 97; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen het minimale basistarief 2014 Hulp bij het Huishouden niveau HH1 (huishoudelijke 
werkzaamheden met signalering) op € 19,63; 
vast te stellen het minimale basistarief 2014 Hulp bij het Huishouden niveau HH2, (huishoudelijke 
werkzaamheden met signalering en regie)  op € 22,19. 
              
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 
september 2013. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             J. Leegwater MSc  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


