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    behandeld door Cathy  Venselaar 

     toestelnummer 59565 

 

1. Opening en mededelingen: 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt op het voorstel om de regionale COB-vereenkomst als basis 

te gebruiken voor aanbieders HO die de deelovereenkomst gaan ondertekenen. De COB-

overeenkomst wordt daarmee definitief de basis voor deze deelovereenkomst. Punt 3 van de 

actiepunten lijst kan daarmee vervallen. 

 

2. Concept-verslag van eerste dialoogtafel dd.  17 augustus 2016:  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vervolg bespreking concept deelovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning gemeente Wijk bij 

Duurstede.  

De overeengekomen wijzigingen zijn in versie 003 van de deelovereenkomst HO opgenomen 

(bijlage volgt). Bijzonderheden: 

-     Artikel 3.1.: HO3: het betreft begeleidende taken die verbonden zijn aan het huishouden.  

      De concrete afbakening met Begeleiding Individueel zal in de praktijk moeten blijken.  

      Afspraken: 
     * Suggesties voor de omschrijving kunnen aanbieders uiterlijk 24/10 bij de gemeente  

        aanleveren (actie aanbieders). 

     * We gaan met de constructie van HO3 aan de slag. Aanpassingen in de deelovereenkomst  

        zijn mogelijk (ook in latere fase) als daar behoefte aan bestaat.  

 

- Artikel 3.5.: het is definitief dat bij thuiswonende Wlz-cliënten de HO-aanspraken per 1 januari 

2017 onder de Wlz gaan vallen. Toekenningen en betaling vallen dan niet meer onder de 

gemeente. Het Zorgkantoor gaat deze HO inkopen. Cliënten dienen keuze te hebben.  
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- Artikel 4.2.: Verpandingsverbod: T-zorg heeft het verzoek gedaan de passage in de algemene 

inkoopvoorwaarden te vervangen. Dit in verband met bancaire mogelijkheden bij de 

zorgaanbieders.  

Afspraken: 

* Nagaan wat de beste oplossing is en wat de consequenties daarvan zijn (actie Hanneke Knijf en  

   Marie Louise Freling).  

* Aanbieders wordt verzocht de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente door te nemen en  

   eventuele vragen/opmerkingen voor 15 oktober door te geven aan de gemeente. Die komen dan  

   in de vergadering van 2 november aan de orde (actie: Aanbieders). 

 

- Art. 7.2.: opzegging door gemeente: artikel aanpassen. Gemeente moet ook op kunnen zeggen om 

politieke/budgettaire redenen. 

 

- Artikel 14.1: Vooralsnog is het besluit om geen opleidingsvereisten in de deelovereenkomst op te 

nemen. Aanbieders geven aan te zullen zorgen voor inzet van personeel overeenkomstig de 

gevraagde taken. Voor HH3 is dat maatwerk. Mocht dat onvoldoende blijken, dan kan de 

deelovereenkomst worden aangepast.  

 

- Artikel 14.4.: Geen wens om verplichte VOG op te nemen. Voorbeeld T-zorg volstaat. Knelpunt is 

dat de GGD in het kader van de kwaliteitscontroles stelt dat een VOG verplicht is.  

Afspraak: navragen bij GGD waarop verplichting gebaseerd is (actie Cathy Venselaar). 

 

- Artikel 14.6: Discussie over ‘inschalen’ of  ‘belonen’ conform cao-schalen: veel hulpen werken 

deels voor HO1 en deels voor HO2. Bij de nieuwe cao zou sprake zijn van een schaal ’12,5’. 

Afspraak: cao op nazien en voorstel in deelovereenkomst opnemen (actie Cathy Venselaar). 

 

- Artikel 21.1: Gemeente heeft voorstel voor tarieven gedaan, gebaseerd op de code 

verantwoordelijk marktgedrag en de tarieven van andere gemeenten in de regio. Op 12 en 19 

oktober vinden individuele gesprekken per aanbieder plaats. 

Afspraak: aanbieders kunnen tegenvoorstellen, voorzien van onderbouwing, aanleveren voor 

aanvang van de gesprekken bij de gemeente (actie aanbieders). 

 

- Artikel 20.4: Discussie over de wijze van indexeren, te beginnen per 1 januari 2018. Gemeente 

stelt voor de CPI-index te gebruiken, aanbieders geven voorkeur aan volgen van cao-

ontwikkelingen. Vraag is hoe de loonontwikkelingen de afgelopen jaren zijn geweest vanuit de 

cao. Afspraak: wordt uitgezocht en aan gemeente doorgegeven (actie aanbieders).  

 

4. Rondvraag en sluiting: geen bijzonderheden. 

 

 

Communicatie en verspreiding stukken via de website van de gemeente  
www.wijkbijduurstede.nl/pdc/informatievoorzorgaanbieders.html   

https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Informatie-voor-zorgaanbieders.html
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Lopende afspraken: 

 

 Ingebracht in  

vergadering 

van  

Actiepunt Wie Wanneer 

gereed 

Afgedaan 

1. 17-8-2016 Aanbestedingsdocument opstellen en 

publiceren op Tenderned na afronding 

concept-deelovereenkomst HO 

Hanneke 

Knijf 

November 

‘16 

 

2. 17-8-2016 Nagaan of korte toelichting op UEA nodig 

is: wat moeten aanbieders wel/niet 

invullen. 

Hanneke 

Knijf 

November 

‘16 

 

3. 17-8-2016 Nog reacties op COB-overeenkomst als 

basis 

Aanbieders 

HO 

8 september  5-10-16 

4. 17-8-2016 Vervolg regeling huishoudelijke hulp 

toelage (rijksbeleid): ontwikkelingen 

volgen 

Cathy 

Venselaar 

November 

‘16 

 

5. 17-8-2016 

5-10-2016 

Ervaringen andere gemeenten inbrengen of 

suggesties t.a.v. inhoud HO3 

Aanbieders Voor 24 

oktober 

 

6. 17-8-2016 Voorbeeld door T-zorg aan te leveren: 

verklaring ‘onbesproken gedrag’  bij 

aanvang dienstverband hulp 

T-zorg vergadering 

5 oktober 

5-10-16 

7. 5-10-2016 Art. 4.2. Verpandingsverbod: andere 

omschrijving dan die uit de algemene 

inkoopvoorwaarden opnemen in deze 

deelovereenkomst? 

Hanneke 

Knijf 

Vergadering 

2 november 

 

8. 5-10-2016 Algemene inkoopvoorwaarden doornemen. 

Opmerkingen/vragen aan gemeente 

doorgeven. 

Aanbieders Voor 15 

oktober 

 

9. 5-10-2016 Art. 14.6.: omschrijving vereisten van 

inschaling hulpen nagaan in cao.  

Cathy 

Venselaar 

Vergadering 

2 november 

 

10. 5-10-2016 Art. 14.4.: VOG verplicht of niet? Cathy 

Venselaar 

Vergadering 

2 november 

 

11. 5-10-2016 Tarieven: Art. 20.1: aanbieders kunnen 

onderbouwd voorstel doen, ter bespreking 

op 12 en 19 oktober 

Aanbieders 12 en 19 

oktober 

 

12. 5-10-2016 Art. 20.4: indexering: wat zijn 

loonontwikkelingen over de afgelopen 

jaren geweest? Nagaan.  

Aanbieders Vergadering 

2 november 

 

 

Volgende bijeenkomst dialoogtafel: woensdag 2 november, 9.30 – 11.30. 

-.-.-.-.-.-.-.-. 

 


