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Onderwerp Hulp bij de huishouding op orde
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Thuiszorg

Portefeuillehouder Wethouder Raaijmakers

Schriftelijke vraag

Onlangs ontvingen wij als raad een mail van de FNV waarin werd verwezen naat een artikel
in het NRC (27-4-2018). Hierin werd het volgende gemeld:

Vrijwel geen enkele gemeente betaalt nu fatsoenlijke tarieven voor thuiszorg, zoals die zijn
voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid. Uit een overzicht dat NRC heeft
verkregen van 250 gemeenten die dit jaar of volgend jaar vallen onder een Algemene
maatregel van bestuur, blijkt dat een handvol een bruto-uurtarief betaalt boven de 25 euro.
Dat tarief wordt in de markt beschouwd als het basistarief om te voldoen aan de ersen
waarbijthuiszorgbedrijven in staat zijn om verbetering aan te brengen in de lonen en
arbeidsvoorwaarden van huishoudelijke hulpen.
ln eerdere vragen door de SP gaf de wethouder aan dat het gehanteerde budget de
zorgaanbieders voldoende ruimte zou moeten bieden voor het hanteren van reële
uurtarieven.

De SP heeft hierover de volgende vragen

1. Kan de wethouder bevestigen dat er is uitgegaan van een bruto uurtarief van
tenminste 25 euro?

2. ls de personele bezetting bij de zorgaanbieders zodanig op orde dat de komende
zomerperiode verantwoord aan de zorgvragen voldaan kan worden?
Zo niet,

a. Wat is hiervan de oorzaak?
b. wat gaat de wethouder hier aan doen?

Namens,

SP, Marion Heessels



Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Zoals bekend hanteren wij voor de Hulp in de Huishoudingplus (Hbhplus) in Roosendaal

populatiebekostiging. We voeren structureel overleg met de aanbieders van Hbhplus, eind

juni staat de financiering op de agenda.

2. Nadere informatie bij de zorgaanbieders leert dat zij goed voorbereid zijn op de komende

vakantieperiode. lk heb hier alle vertrouwen in.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

lnge Raaijmakers

Wethouder beheer openbare ruimte, vitale wijken & dorpen, welzijn en thuiszorg


