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Beste heer van der Kallen,
In uw brief van 30 april 2018 stelt u ons vragen over tarieven in de thuiszorg. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vragen als volgt.
Vragen
1. Wat is de situatie in Bergen op Zoom?
Antwoord:
De gemeente Bergen op Zoom heeft in het jaar 2017 samen met de andere Brabantse Wal gemeenten een
inkooptraject doorlopen om te komen tot een nieuwe overeenkomst met zorgaanbieders voor de Wmo
maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning. Tijdens dit inkooptraject is voor het vaststellen van de tarieven
voor 2018 reeds de AMvB reële kostprijs thuisondersteuning toegepast. Hiervoor is destijds een werkgroep tarieven
gevormd met beleidsadviseurs en financieel adviseurs van zowel de Brabantse Wal gemeenten als zorgaanbieders en
is er een uitvraag gedaan onder alle zorgaanbieders om informatie aan te leveren over de kostprijsberekening. Op
basis van alle (toen beschikbare) informatie zijn vervolgens de tarieven voor Huishoudelijke ondersteuning vastgesteld,
welke samen met de nieuwe overeenkomst op 1 januari 2018 zijn ingegaan.
2. Heeft Bergen op Zoom het aan de thuiszorgbedrijven betaalde uurtarief aangepast?
Antwoord:
De Brabantse Wal gemeenten hebben de tarieven op 1 januari 2018 (met ingang van de nieuwe overeenkomst)
aangepast. De tarieven worden ieder jaar opnieuw bekeken en indien nodig opnieuw vastgesteld. Het vaststellen van
tarieven gebeurt doorgaans in de maand september, zodat zowel zorgaanbieders als gemeenten hier rekening mee
kunnen houden in hun begrotingen. Omdat de nieuwe loonschalen voor huishoudelijke verzorging pas recent van
kracht zijn geworden (per 1 april 2018) en deze nog niet bekend waren op het moment dat de tarieven voor het jaar
2018 werden vastgesteld (september 2017), konden deze nieuwe loonschalen nog niet meegenomen worden in de
berekening van het tarief voor 2018 (het tarief dat de zorgaanbieders momenteel ontvangen).
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het berekenen van de tarieven voor 2019. Om als Brabantse Wal
gemeenten een reële kostprijs te kunnen blijven bieden, hebben we informatie nodig van de zorgaanbieders m.b.t. de
kostprijsberekening die zij hanteren. Hiervoor wordt momenteel een uitvraag gedaan onder de zorgaanbieders,
waarvoor gebruik gemaakt wordt van het door de VNG opgestelde rekenmodel. Zodra we de benodigde informatie van
de zorgaanbieders hebben ontvangen kunnen we de nieuwe tarieven berekenen, waarbij we in lijn met de AMvB een
reële kostprijs zullen blijven hanteren.

3. Graag ontvangt de BSD een overzicht van de nu per bedrijf betaalde uurtarieven en per wanneer deze zijn
ingevoerd c.q. aangepast.
Antwoord:
De Brabantse Wal gemeenten werken niet met uurtarieven, maar met periodetarieven. De periodetarieven die sinds 1
januari 2018 door de Brabantse Wal gemeenten worden gehanteerd voor alle zorgaanbieders waarmee een
overeenkomst is gesloten zijn als volgt:
- Huishoudelijke ondersteuning regulier: €226,08 per periode (4 weken)
- Huishoudelijke ondersteuning plus: €353,90 per periode (4 weken)
- Huishoudelijke ondersteuning extra: €452,16 per periode (4 weken)
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. J.J. van Schaik,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277874.
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