
Opdracht ontwikkeltafel Tarief HbH (Ondersteuning bij huishoudelijk werk) 
 
Uitgangspunten: 

 AMvB reële prijs 

 Vast tarief voor alle aanbieders; vastgestelde uitgangspunten als bij tariefstelling 2018 
gehandhaafd 

 Model VNG 

 Conform 2018 mengtarief om tegemoet te komen aan wijzigingen die in 2019 plaatsvinden 
o Basis uurloon per 1 januari 2019 
o Aanpassing per 1 april door opvolgende HV schaal 

 Verandering in % sociale lasten conform publicatie Staatscourant (verwacht eind oktober 
2018) 

 (geraamd) OVA percentage 2019 3,98% (juni-raming); MEV 2019 en december-raming zijn 
nog niet bekend. De OVA zorgt ervoor dat de impact van de nieuwe cao (de huidige cao met 
een looptijd van 15 maanden loopt tot 30 juni 2019) in het tarief is verdisconteerd. Over het 
daadwerkelijk volgen van de OVA wordt nog een formeel besluit door de portefeuillehouders 
genomen.   

 Zowel aan aanbieders als gemeentekant zo min mogelijk administratieve handling bij 
invoering.  

 Volgens ontwikkeltafelprincipe 
 
Een concept voorstel tarief is ter bespreking bijgevoegd. Finale besluitvorming vind plaats door de 
portefeuillehouders. 
 
Planning: 

Wat Wanneer Wie 

Opdracht en concept voorstel Week 1 oktober RWG 

1
e
 gesprek 9 oktober Afvaardiging RWG en (5) 

aanbieders 

Aanpassingen beoordelen / 
aanpassingen verwerken 

Week 15 oktober RWG 

Overleg werkgroep 22 oktober RWG 

(Eventueel) 2
e
 gesprek Week 22 oktober Afvaardiging RWG en (5) 

aanbieders 

Virtuele ontwikkeltafel Week 29 oktober Gecontracteerde aanbieders, 
MGR 

Beoordelingen / aanpassingen / 
verwerken / definitief voorstel 

Week 12 november RGW, MGR 

Portefeuillehoudersoverleg 29 november
1
 Portefeuillehouders 

Invoering Uiterlijk 1 februari 2019, bij 
voorkeur 1 januari

2
 

Gemeenten en aanbieders 

 

                                                           
1
 Formeel is het laatste portefeuillehoudersoverleg van 2018 op 15 november. Er is een verzoek gedaan om op 

29 november een extra overleg in te plannen. De PHO planning voor 2019 is nog niet bekend, maar het 1
e
 PHO 

overleg zal naar verwachting rond half januari plaatsvinden.   
2
 Per 1 februari wordt over januari gefactureerd. Na besluitvorming wordt al wel gecommuniceerd wat het 

tarief wordt zodat het voor niemand als een verrassing komt.  


