Goedendag,
Door de inwerkingtreding van de nieuwe cao VVT per 1 april 2018 zijn de zorgaanbieders
geconfronteerd met meerdere loonsverhogingen. Tijdens een overleg met de huidige zorgaanbieders
hebben zij hun zorgen geuit over de haalbaarheid van het huidige contracttarief. Dit probleem hebben
wij voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten. In
deze brief leest u het door hen genomen besluit.
Besluit
De colleges van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk hebben
besloten per 8 oktober 2018 (periode 11) het tarief dat voor huishoudelijke hulp aan hen doorberekend
mag worden, te verhogen met € 1,20 per uur.
De colleges zijn bereid de huidige geldende afspraken met betrekking tot de tarieven in perceel 9 van
de toelatingsprocedure bij hoge uitzondering éénmalig tussentijds te wijzigen. De overige
voorwaarden van perceel 9 met betrekking tot levering van huishoudelijke hulp wijzigen niet. Ook blijft
de huidige einddatum van 31 december 2018 opnieuw de einddatum van alle afspraken.
Berekening gewijzigde uurtarieven per periode 11
Hulp bij huishouden 1: het loonbestanddeel uit het huidige contract, € 10,54, is met 4% geïndexeerd.
Daarmee komt het nieuwe maximum uurtarief per 8 oktober 2018 (periode 11) op: € 24,60.
Hulp bij huishouden 2: het loonbestanddeel uit het huidige contract, € 12,66, is met 4% geïndexeerd.
Daarmee komt het nieuwe maximum uurtarief met 8 oktober 2018 (periode 11) op: € 28,80.
Wat moet u doen om de nieuwe tarieven per 8 oktober 2018 van toepassing te laten zijn?
Op 29 augustus wordt de toelatingsprocedure via Negometrix alleen opengesteld voor perceel 9.
Vanaf dat moment kunt u akkoord gaan met deze nieuwe tarieven per 8 oktober 2018 tot 31
december 2018.
De inschrijftermijn voor deze tarieven sluit op 9 september 2018 om 23:59 uur.
Indien u niet akkoord gaat met deze nieuwe tariefstelling, hoeft u geen actie te ondernemen en blijven
de huidige geldende afspraken van kracht.
Nieuwe kostprijsberekening per 1 januari 2019
In oktober 2018 wordt Negometrix opnieuw opengesteld. Vanaf dat moment kunt u inschrijven voor de
levering van huishoudelijke hulp in 2019 met de nieuwe tarieven voor 2019.
Betrokken gemeenten zullen hiervoor opnieuw een reële kostprijs laten berekenen met behulp van de
rekentool van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). U ontvangt hierover te zijner tijd op
de gebruikelijke wijze informatie.
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de 5 gemeenten,
Sylvia van Amerongen, beleidsmedewerker gemeente Aalten
Jan Dirk Focker, beleidsmedewerker gemeente Berkelland
Daniëlle Zeeders, beleidsmedewerker gemeente Bronckhorst
Wim Kleverwal, beleidsmedewerker gemeente Oost Gelre
Gea Rauwerdink, beleidsmedewerker gemeente Winterswijk.

