Raadsvoorstel
jaar

stuknr.
Raad

categorie/agendanr.

stuknr.
B. en W.

2012

RA12.0057

B

12/440

10

Onderwerp:
Vaststelling basistarief schoonmaakondersteuning
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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Het basistarief schoonmaakondersteuning vast te stellen op € 15,85 en kennis te nemen van de in de bijlage
opgenomen kwaliteitseisen schoonmaakondersteuning.

Samenvatting
De wetgever heeft de gemeenteraad verplicht om een basistarief vast te stellen voor het verlenen van
huishoudelijke verzorging (de term die in de wettekst gehanteerd wordt). Deze basistarieven moeten
worden vastgesteld op basis van reële kostprijzen van de onderscheidenlijke vormen van huishoudelijke
verzorging en uitgaande van inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen
bij de vereiste vaardigheden voor het leveren van huishoudelijke verzorging (zie wetsvoorstel 31 347, artikel
21a wettekst Wmo). Op basis van deze criteria, de vastgestelde kwaliteitseisen en gangbare landelijke
tarieven is een basistarief van €15,85 per uur adequaat en werkbaar.

Bijlagen:
Kwaliteitseisen schoonmaakondersteuning

Stukken ter inzage:
Collegevoorstel d.d. 15-05-12 en de daarbij behorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel
Op 29 maart heeft uw raad het bezuinigingsvoorstel 'Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening'
vastgesteld. Op basis van het aangenomen wetsvoorstel Wmo (nummer 31 347) heeft het college de taak om
de kwaliteit en continuïteit van huishoudelijke verzorging (de gehanteerde term in de wettekst voor
schoonmaakondersteuning) te waarborgen. Deze kwaliteitseisen worden ter kennisgeving aan u aangeboden
in de bijlage.
Daarnaast heeft de wetgever de gemeenteraad verplicht om een basistarief vast te stellen voor het verlenen
van de huishoudelijke verzorging (de term zoals in de wettekst gehanteerd wordt). Een basistarief is het
minimale bedrag waarvoor een aanbieder zijn schoonmaakdiensten mag aanbieden. Het stellen van een
basistarief maakt het hanteren van bepaalde kwaliteitseisen realistisch en haalbaar. Van belang hierbij is dat
de definitie van schoonmaakondersteuning niet anders is dan de definitie van huishoudelijke verzorging.
Het gaat om het ondersteunen of overnemen van activiteiten in het huishouden dan wel de leefeenheid
waartoe een persoon behoort.
2. Argumentatie/beoogd effect
De wetgever heeft de gemeenteraad verplicht om een basistarief vast te stellen voor het verlenen van
huishoudelijke verzorging. Deze basistarieven moeten worden vastgesteld op basis van reële kostprijzen van
de onderscheidenlijke vormen van huishoudelijke verzorging en uitgaande van inzet van personeel door de
aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden voor het leveren van
huishoudelijke verzorging (zie wetsvoorstel 31 347, artikel 21a wettekst Wmo).
Een schoon en leefbaar huis wordt bewerkstelligd door het uitvoeren van huishoudelijke taken. Taken zoals
het stofzuigen van de woning, het soppen van de badkamer, de keuken, het toilet, het dweilen van vloeren
en het overigens schoonhouden van ruimten die regelmatig gebruikt worden.
In het bezuinigingsvoorstel ‘Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening’ is gerekend met een
uurtarief van € 17,- (rekentarief). Dit rekentarief is bij het indienen van het bezuinigingsvoorstel als
uitgangspunt gehanteerd om kwalitatief goede schoonmaakondersteuning te kunnen organiseren.
Op grond van onderzoek en recente contacten met andere gemeenten blijkt dat bij een nieuwe aanbesteding
voor schoonmaakondersteuning een basistarief dat lager ligt dan het rekentarief van €17,- haalbaar is.
Gebleken is namelijk dat schoonmaakondersteuning beschikbaar is voor een tarief vanaf € 12,50.
Om te voorkomen dat in een nieuwe aanbestedingsronde een basistarief lager dan € 17.- al op voorhand
wordt uitgesloten, wordt voorgesteld het basistarief vast te stellen op € 15,85. Dit houdt in dat aanbieders
van schoonmaakondersteuning hun diensten tegen een minimumtarief van € 15,85 mogen aanbieden. Dit
bedrag is gebaseerd op onderzoek onder aanbieders die schoonmaakondersteuning leveren en vergelijkbare
kwaliteitscriteria hanteren. Bij de aanbesteding staat het de aanbieders vrij om hun gewenste uurtarief zelf
te bepalen. Het hanteren van een lagere basistarief dan het rekentarief, geeft de aanbieders de ruimte om
vanaf € 15,85 per uur aan te bieden.
Hieronder wordt inzicht gegeven in welke kostprijzen er gehanteerd worden voor het leveren van een
schoon en leefbaar huis, uitgaande van inzet van personeel tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de
vereiste vaardigheden voor het leveren van huishoudelijke verzorging (schoonmaakondersteuning).
Een overzicht van een aantal aanbieders en bijbehorende prijzen:
• Carintreggeland, Hengelo
Hulp bij het huishouden voor €16,50 per uur. Met aansprakelijkheidsverzekering voor €16,52 per uur.
Inclusief loondoorbetaling bij ziekte €17,20 per uur.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
• BTK Zorg, Hengelo
Hulp bij het huishouden voor €16,75 per uur.
• www.huishoudelijkehulp.nl
Hulp bij het huishouden voor €16,50 en extra tuinhulp voor €18,-.
• www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl

-3Hulp bij het huishouden voor € 12.50 per uur (plus een eenmalig bemiddelingsbedrag van €27,25)
Een onderzoek naar de basistarieven die verschillende gemeenten hanteren heeft verdere inzichten gegeven
in reële basistarieven:
•
•
•
•

gemeente Schouwen-Duiveland € 16,20 per uur
gemeente Smallingerland € 15,95 per uur
gemeente Gulpen-Wittem € 15,07 per uur
Het laagste uurtarief binnen de gemeente Emmen bedraagt €16,28 per uur door Alero Thuiszorg.

Het gemiddelde van bovenstaande tarieven komt dan op €15,88. Op grond van bovenstaande en onderzoek
naar landelijke tarieven HH1 is een basistarief van €15,85 adequaat en werkbaar.
Aanbieders die een schoon en leefbaar huis kunnen leveren en aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen (zie
bijlage) komen in aanmerking om binnen dit kader als opdrachtnemer van de gemeente Emmen te
opereren. Het kan gaan om thuiszorgorganisaties en haar medewerkers die werken onder het CAO VVT,
maar ook om schoonmaakbedrijven wiens medewerkers vallen onder het CAO Schoonmaak en
Glazenwassersbedrijf. Dit betreft echter geen limitatieve opsomming van mogelijke aanbieders.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Raadsbesluit van 29 maart 2012: bezuinigingsvoorstel ‘Schoonmaakondersteuning als algemene
voorziening’;
Raadsbesluit van 29 maart 2012: Meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 ‘Van
zorg naar participatie’.
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
In de maand mei worden gesprekken gevoerd met alle huidige aanbieders HH waarbij de kwaliteitseisen en
basistarieven worden voorgelegd. Tevens wordt gesproken over het verder vormgeven van de algemene
voorziening, het hanteren van een wijkgerichte aanpak, de mogelijkheden van een Persoonsvolgendbudget
(PVB), en de opties om Social Return te realiseren. Deze gesprekken dienen als basis voor de te formuleren
eisen die in het bestek worden opgenomen.
Dergelijke aanbestedingsprocedures nemen gemiddeld zo’n 4 maanden in beslag. Om zowel de aanbieders
als de klanten zorgvuldig voor te bereiden op de algemene voorziening wordt de aanbestedingsprocedure
uiterlijk 1 september gestart. Tevens wordt uw raad in september geïnformeerd over de stand van zaken en
het proces richting de algemene voorziening per 1 januari 2013.
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
n.v.t.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 15 mei 2012.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012, nummer: 12/440;

besluit:

Het basistarief huishoudelijke verzorging (schoonmaakondersteuning) vast te stellen op: €15,85 per uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2012.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

