-

rD

(-

(D

Gemeente

R oosen daal

Datum:

Raadsmededeling

Nr

Van:

het college van burgemeester en wethouders

Aan:

de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan

M. Schoones, S. de Bruin, A. van Meer, H. Hermans, C. lriks, P. Ros, T. v/d Hurk, l. Stuurman, M. van E¡ck, F. de
Haan, A. Snoeck J. Luttik

Ondenrerp:

Code verantwoordel¡k marktgedrag Thuisondersteuning

Bijlage;
lnleiding
De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) de opdracht gekregen om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij het opstellen van een 'code
verantwoordelijk marktgedrag', naar het voorbeeld van de schoonmaaksector.

De code is gericht op twee doelen:
1. Goede kwaliteit van zorg voor alle inwoners van Roosendaal die deze nodig hebben. Goede
thuisondersteuning stelt mensen in staat om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
2. Goede arbeidsvoon¡vaarden voor de medewerkers die de zorg verlenen. Fatsoenlijke
arbeidsvoon¡vaarden zijn uitgangspunt bij de inkoop van huishoudelijke hulp.
De gemeente Roosendaal ziet goede redenen om zich aan te sluiten bij deze code om de kwaliteit van de
dienstverlening voor thuisondersteuning te borgen tegen een eerlijke prijs voor thuiszorgorganisaties. Dit sluit
eveneens aan bij de aangenomen raadsmotievanT maart2012.

Doel
De Raad te informeren over de code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning.

Informatie
Het college heeft besloten om
1. de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning te ondertekenen
Het ondertekenen van de code houdt in dat de uitgangspunten nageleefd dienen te worden bij de totstandkoming
van toekomstige inkoopcontracten voor het verlenen van thuisondersteuning in het kader van de Wmo 2015.
Goede thuisondersteuning voor inwoners
De uitgangspunten van de code waarborgen de kwaliteit van dienstverlening voor zorg en ondersteuning thuis
voor onze inwoners. Zo dient er naast het werken vanuit cliëntperspectief een actieve bijdrage geleverd te worden
door gemeenten en aanbieders aan innovatie, keuzevrijheid, continuiteit van thuisondersteuning en de hulp die
de ondersteuning verleent. Het slim combineren van verschillende activiteiten in nieuwe
ondersteuningsarrangementen verbetert de kwaliteit en verlaagt de kosten. Partijen dienen de
decentralisatiegedachte en het belang van ruimte voor lokale verschillen te onderschrijven. Hieronder valt het
werken aan innovatie, informele zorg, zelfredzaamheid en participatie.
Goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers
Eveneens dient er zorg gedragen te worden voor een gezonde arbeidsmarkt, waarbij medewerkers aanspraak
maken op een adequaat pakket van arbeidsvoonivaarden. Op basis van kwaliteitseisen en het vereiste
deskundigheidsniveau dient een inschatting gemaakt te worden van een reële kostprijs met de geldende cao als
uitgangspunt. Gemeenten en aanbieders gaan een duuzaam partnerschap aan en de inkoop van
thuisondersteuning vindt plaats op basis van een transparant en op dialoog gericht aanbestedingsproces. Bij
afwijking van de code dient dit goed door de partijen onderbouwd en uitgelegd te worden.
De uitgangspunten passen bij de ingezette koers zoals vastgelegd in de VeranderAgenda Sociaal Domein
'Gebundelde kracht'.
De gemeente is met de drie grootste aanbieders (De Algemene Thuiszorg (DAT), Thuiszorg West Brabant (TWB)
en T-Zorg) in gesprek gegaan over de code. Zij zijn bereid deze te ondertekenen of hebben deze al ondertekend.
De regiogemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert ondertekenen de code nog niet.
Omdat de code betrekking heeft op thuisondersteuning en niet alleen de Huíshoudelijke Hulp kunnen de
uitgangspunten ook voor individuele begeleiding van toepassing zijn. Dit kan van invloed zijn op het regionale
inkooptraject van de maatwerkvooziening Wmo voor 2017 en verder, als dit inkooptraject niet past binnen
de uitgangspunten van de code.

Vervolg (procedure)
Financiële consequenties
Het Rijksbudget bedraagt in 2016 voor de Huishoudelijke Hulp € 6.513.096. Dit budget betreft de uitvoering van
Zorg in natura (Zin) en het Persoonsgebonden budget (Pgb) én de inkomsten van de eigen bijdrage.
De uitvoering van de Huishoudelijke Hulp dient binnen het Rijksbudget uitgevoerd te worden. Huidige prognose
wijst erop dat bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde omstandigheden de uitvoering binnen het Rijksbudget

mogelijk is.
Communicatie
Na besluitvorming zal er een tekenmoment plaatsvinden op 3 maart met de aanbieders. Een afschrifr van deze
raadsmededeling wordt tevens vezonden naar de adviesraad.
Vervolqstappen
Op dit moment vindt ondezoek plaats naar nieuwe contractvormen voor de Huishoudelijke Hulp en de
maatwerkvooziening Wmo voor 2017 en verder. Gezocht wordt naar vormen waarbij uitvoering binnen
Rijksbudget mogelijk blijft en die passend zijn bij de visie zoals vastgesteld in de VeranderAgenda Sociaal
Domein'Gebundelde Kracht'.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Wmo c.a.
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