Raadsvergadering: 30 juni 2016
Besluit: verworpen
Stemverklaring: SP, BB, VVD en HOP
Voor: SP, SH, BB, GL en LMJ
Tegen: HOP, CDA, VVD, D66, PvdA,
CU en ND

Motie 12
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer

30 juni 2016
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Onderwerp: Huishoudelijke hulp
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2016 behandelend
agendapunt 4 met als onderwerp huishoudelijke hulp
Constaterende dat:
- De Algemene Maatregel van Bestuur Inkoopprocedure Wmo in wording is en waarschijnlijk na
de zomervakantie zal worden vastgesteld;
- De Heerhugowaardse tender voor de huishoudelijke hulp waarschijnlijk voor het van kracht
worden van de AMvB uitgezet zal worden
Overwegende dat:
- Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) betreffende nieuwe salarisschalen Huishoudelijk
Verzorgende in de cao VVT en inkoopbeleid gemeente.
- Op 21 juni jl. is het zogeheten ‘voorhang ontwerpbesluit ter waarborging van een goede
verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden
gesteld aan de kwaliteit van de levering van de voorziening en de continuïteit in de
hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener’ naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.
Dit besluit moet ervoor gaan zorgen dat de nieuwe HV salarisschaal die is afgesproken in de
cao voor Verpleeg,- Verzorgingshuizen en Thuiszorg nageleefd wordt door alle partijen bij de
zorgverlening c.q. aanbesteding. Deze HV schaal is afgesproken om een einde te maken aan
de loondump die plaatsvindt in de huishoudelijke zorg. In het besluit staat dat de
gemeenteraad bij verordening een reële prijs dient vast te stellen voor de huishoudelijke
verzorging waarin de nieuwe salarisschaal uit de cao VVT wordt meegenomen. De Minister
van VWS zal het definitieve besluit van de inwerkingtreding van deze AMvB
hoogstwaarschijnlijk kort na het zomerreces van de tweede kamer bekend maken.
- In dit besluit staat ook vermeld dat overeenkomsten die voor dat tijdstip zijn gesloten, of
aankondigingen van een overheidsopdracht als bedoeld in de aanbestedingswet 2012 die
voor dat tijdstip bekend zijn gemaakt nog niet verplicht zijn zich aan de besluiten uit deze
AMvB te houden.
- Dit betekent dat als onze gemeente deze zomer de nieuwe aanbesteding of een
vooraankondiging voor aanbesteding van de WMO taken (o.a. huishoudelijke verzorging) gaat
publiceren op Tenderned waarin de eisen vanuit de AMvB niet zijn meegenomen de besluiten
uit de AMvB tot 4 jaar niet van toepassing kunnen zijn in onze gemeente.

Zie bijlage

Pagina 1 van 2

Spreekt uit:

Draagt/ verzoekt/ het College op:

1.Het Hbh-tarief voor huishoudelijk werk aan te passen overeenkomstig de Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB) betreffende de inkoopprocedure Wmo, publicatiedatum 21 juni 2016.
2. Op te nemen in de komende aanbestedingstekst /inkoopdocumenten:
In de inkoopprocedure verplicht de gemeente Heerhugowaard de aanbieders om de CAO VVT te
volgen. De CAO VVT kent een nieuwe functiegroep Huishoudelijk Medewerker, deze schaal komt
overeen met de onderbouwing van het door de gemeente gehanteerde HbH-tarief. De gemeente
Heerhugowaard loopt hiermee vooruit op de aankomende Algemene Maatregel van Bestuur
welke op 21 juni aan de Tweede en Eerste Kamer is verzonden. In deze inkoopprocedure wordt
de aangekondigde AMvB dus als in werking zijnde beschouwd.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie SP
Cor Hoekstra

Senioren Heerhugowaard
Annette Valent

Burgerbelang
Ad Jongenelen
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