Nieuwe tarieven Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning per bouwsteen in 2019
We hebben in de overeenkomst vastgelegd dat we de tarieven jaarlijks aanpassen aan de
ontwikkeling van de prijsindex en loonkosten. Vertrekpunt is de wijze waarop het Rijk gemeenten
compenseert voor de ontwikkeling van prijzen en loonkosten. In de praktijk blijkt dit te omslachtig. De
rekenpercentages zijn moeilijk terug te vinden en dus niet transparant.
Daarom wil SWVO als indexatie-instrument gebruik maken van de OVA (Overheidsbijdrage in de
Arbeidskostenontwikkeling). We willen dat op dezelfde wijze toepassen als de gemeenten op
Walcheren hebben vastgelegd in hun overeenkomst.
“De tarieven worden geïndexeerd aan de hand van het indexpercentage Overheidsbijdrage in de
Arbeidskostenontwikkeling (OVA)(peiljaar T-1) die ook door de NZA wordt gehanteerd.
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personelekosten. Het Centraal Planbureau berekent het indexeringspercentage voor personele kosten op basis
van de CAO's en loonkostenontwikkeling in de markt. De gemeente kan, in het kader van reële
kostprijzen volgens de AMVB, gemotiveerd afwijken. Dit wordt uiterlijk 1 oktober kenbaar gemaakt
voorafgaand aan het volgende jaar.”
Dat betekent dat we voor het berekenen van de tarieven in 2019 het OVA percentage 2018
toepassen, te weten 2,96%. De tarieven voor de bouwstenen HHR, HHN en HZR zijn in oktober al
aangepast. De tarieven voor 2019 zien er dan als volgt uit:
Budget Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning per bouwsteen 2019

Huishoudelijke zorg resultaatvolgend (HZR)
Begeleiding Thuis (BT)
Begeleiding Thuis speciaal (BTS)
Begeleiding gericht op participatie/dagbesteding (BD)
Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding (BDS)

Budget per zorgperiode
(4 weken) per cliënt
€ 221,31
€ 154,64
€ 326,92
€ 633,48
€ 653,73
€ 594,89
€ 1.075,67

Kortdurend Verblijf regulier (KV)
Kortdurend Verblijf speciaal (KVS)

Budget per etmaal
per cliënt
€ 140,85
€ 183,69

Bouwsteen
Hulp bij het huishouden resultaatvolgend, nieuwe bouwsteen (HHN)
Hulp bij het huishouden resultaatvolgend (HHR)

n.b. De nieuwe tarieven gaan in per 31 december 2018, de start van zorgperiode 1 van 2019

