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Emmen, 12 juni 2017

Betreft: Ongevraagd advies aanpassing verordening WMO en Jeugd.

Geacht college,
Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van de verordening Maatschappelijke Ondersteuning
Gemeente Emmen 2015 en de Verordening Jeugdhulp Gemeente Emmen heeft de WMO-raad
Emmen zich beraden. Dit beraad heeft ertoe geleid dat de raad een ongevraagd advies wil
uitbrengen. Het advies betreft de tariefdifferentiatie voor PGB zoals die is voorgesteld in beide
verordeningen.
De WMO-raad maakt bezwaar tegen de voorgestelde methode van differentiatie met drie
verschillende tarieven te weten 100%, 75% en 50%. Waar zorgverleners in dienst kunnen zijn van een
zorgaanbieder, maar evenzo als zelfstandige een zorgcontract kunnen afsluiten is er naar onze
mening geen motivatie om van drie waarden van toepassing van de uurtarieven uit te gaan. Ook in
het collegevoorstel is geen steekhoudende motivatie gevonden om een dergelijke tariefstelling te
hanteren.
Een mogelijk verschil tussen het al of niet met behulp van een professionele zorgaanbieder
aanbieden van zorg kan alleen maar de bedrijfskosten betreffen. Daarbij spreek je dus over
overhead. Ons inziens is er geen enkel ander verschil te benoemen. Kortingen op de vastgestelde
uurtarieven voor de diverse soorten zorgbehoefte kan zich dan ook alleen maar in dit verschil
voordoen. Daarbij vinden wij de korting van 50% buiten proporties. In het geval van Huishoudelijke
Hulp bedraagt bijvoorbeeld de hoogte van de uurvergoeding slechts € 10,53 (50% van € 21,05).
De WMO-raad is van mening dat er wel sprake mag zijn van een verschil tussen de twee eerder
genoemde situaties van de zorgverlener. Dit verschil berust echter alleen op de genoemde
verschillen in contracten in combinatie met de genoemde bedrijfskosten (overhead).
Advies WMO-raad
* Uitgangspunt bij de tariefdifferentiatie is een toewijzing van 100% bij PGB-zorg die wordt
verleend door een professionele zorgaanbieder.
* Op het uurtarief bij PGB-zorg, verleend door een zorgverlener die een rechtstreeks
zorgcontract heeft met de PGB-houder wordt een korting toegepast van 20%.

Concreet stelt de WMO-raad dus voor om twee tarieven te hanteren; 100% en 80%. Ons advies doet
meer recht aan de zelfredzaamheid van de PGB-houder. Bij de werkzaamheden die worden verricht
is er zeer zeker sprake van werkelijke arbeid die ook vaak in de plaats komt als vervangende arbeid.
De zorgtaken worden uitgevoerd door medewerkers die beter passen bij de situatie en vaak ook
flexibeler kunnen inspringen op de zorgbehoefte. Als een overheid wil dat de eigen burger
zelfstandiger wordt dan moeten daar ook de instrumenten beschikbaar voor worden gesteld. De
zorgtaken die worden uitgevoerd zijn vaak niet gering en kunnen een hoge werkdruk met zich mee
brengen. Met andere woorden er is dus geen sprake van vrijwilligerswerk met een mantelzorgcompliment als resultaat.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie met motivatie met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
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