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ADDENDUM 2019/2020 

Wijzigingen bij Basisovereenkomst maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden 2017 tussen 

de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en 

Aanbieders 

Wijziging 1: Afspraken opbouw tarief 2019 

Geldigheidsduur wijziging 1: 1 januari 2019 t/m einde jaar 2019  (in afwachting uitkomst regiegroep) 
 
Tarief HbH 1: € 25,53 
Tarief HbH 2: € 28,95 
 

- Inzetmix HBH 1: 15% HV 0, 50% HV 1, 35% HV 2 
- Inzetmix HBH 2: 70% HV 4 en 30% HV 5  
- Vakantietoeslag: 8% 
- Eindejaarsuitkering: 7,48% met een minimum van € 0,98 
- WGA/WIA (+WKO): 6,77% 
- WW: 2,85% 
- Sectorfonds: 0,64% 
- ZVW: 6,90% 
- WHK: 1,10% 
- WGA: 0% 
- Verlof: 16,25% bruto; 13,03% netto 
- Scholing: 2,49% bruto; 2% netto 
- Ziekteverzuim: 5,99% bruto; 4,8% netto 
- Reiskosten: € 0,35 
- Niet planbaar wel te verlonen tijd: 2% 
- Organisatiegebonden overheadkosten: 15% 
- Risico en Resultaat: 2% 
- Index: 2% 

 
De andere percentages van het model (zoals hierboven weergegeven bij de tariefopbouw van 2019) 
wijzigen niet. 

 
Wijzing 2: Afspraken opbouw tarief 2020 
 

Geldigheidsduur wijziging 2: 1 januari 2020 t/m einde jaar 2020 (onder voorbehoud van uitkomst 

nieuwe uitvraag ziekteverzuim en inzetmix*) 

Een indexpercentage ten opzichte van het tarief 2019: 80% OVA index en 20% CPI index, beiden 

bekend in augustus 2019. 

* Eind 2019 wordt opnieuw een uitvraag gedaan voor het ziekteverzuimpercentage van het afgelopen 
jaar (T-1) en de reële inzetmix-voorspelling voor 2020. Bij het bepalen van het 
ziekteverzuimpercentage gaan de gemeenten uit van de mediaan en bij het bepalen van de inzetmix 
gaan de gemeenten uit van het gemiddelde. Dit is dezelfde methode als aangehouden wordt voor 
2019. Indien dit leidt tot meer dan een bandbreedte van 2,5% verschil ten opzichte van het tarief 
2019 berekend met het indexpercentage voor 2020 (=80% OVA index en 20% CPI index), worden 
deze percentages (van de inzetmix en het ziekteverzuim) gehanteerd in plaats van het 
indexpercentage. De andere percentages van het model (zoals hierboven weergegeven bij de 
tariefopbouw van 2019) wijzigen niet, met uitzondering 'index 2%', deze komt te vervallen. Een en 
ander onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel door de colleges van de gemeenten. 
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Wijziging 3: HbH 1 Drimmelen  

Per 1 januari 2019 valt de HbH 1 van de gemeente Drimmelen tevens onder de Basisovereenkomst 

maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden 2017 tussen de gemeenten Drimmelen, 

Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en Aanbieders. 

Wijzing 4: Fusie Altena 
 

Per 1 januari 2019 valt de nieuwe gemeente Altena in zijn geheel onder de Basisovereenkomst 

maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden 2017 tussen de gemeenten Drimmelen, 

Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en Aanbieders. De gemeente Altena 

bestaat uit de (voormalige) gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg.  

 

 


