MOTIE
Inkoopprocedure Wmo = niet ingediend na toelichting wethouder Paantjens

de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 14 juli 2016,
gelezen de documenten die betrekking hebben op de Kadernota 2016;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat;













naar aanleiding van de Volkspetitie Red de Zorg op 4 december 2015 door de
FNV, samen met het kabinet, de VNG en CNV afspraken zijn gemaakt over
‘een toekomst vaste langdurige zorg en ondersteuning’;
onderdeel van deze afspraken is een verbod op alfahulpen in de algemene
voorzieningen en maatwerkvoorzieningen in natura. Deze wetswijziging wordt
op dit moment behandeld en zal naar verwachting per 1 januari 2017 in
werking treden;
op 21 juni jl. het zogeheten ‘voorhang ontwerpbesluit ter waarborging van een
goede verhouding tussen 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 is gestuurd;
dit besluit er voor moet zorgen dat de nieuwe Huishoudelijke Verzorging (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;
in dit besluit staat 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 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te houden;
dit betekent dat 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;

overwegende dat;


in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2.6.5 is bepaald dat, om de
kwaliteit en de continuïteit van zorg te bewaken, de gemeente een
inspanningsverplichting heeft om de relatie cliënt en medewerker (de
‘koppels’) in stand te houden;



het verbod op het inzetten van alfahulp constructies er niet toe mag leiden dat
kwetsbare cliënten hun vertrouwde medewerker verliezen en alfahulpen hun
baan;

gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Halderberge;
verzoekt het college
1. Het Hbh-tarief voor huishoudelijk werk aan te passen overeenkomstig de AMvB
betreffende de inkoopprocedure Wmo, publicatiedatum 21 juni 2016;
2. Op te nemen in de komende aanbestedingstekst / inkoopdocumenten:
In de inkoopprocedure verplicht de gemeente Halderberge 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 Halderberge 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.
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