Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)

Datum

12 februari 2021.

Aan de voorzitter van
de raad van de gemeente Hulst

Indiener(s) HulstPLUS
Onderwerp: Tarieven Wmo-ondersteuning op basis van zorg in natura en pgb
Portefeuillehouder: R. Ruissen
Vragen:
Waarom is bij de jaarlijkse actualisering van het Besluit maatschappelijk
ondersteuning Hulst het tarief voor huishoudelijke ondersteuning en huishoudelijke
zorg op basis van Persoons Gebonden Budget zorg al sinds 2016 is bevroren?
Waarom stijgen overige Wmo tarieven op basis van ZIN, die gemiddeld toch al gauw
zo’n 36% hoger liggen dan de tarieven op pgb-basis, sinds 2016 sterker dan de pgb
tarieven?
Waarom is het toch al lage laagste pgb-tarief voor Wmo-HH zelfs gedaald na 2016?
Wij ontvangen klachten van ZZP’ers vanwege het feit dat bij de SVB ingediende
declaraties nog steeds niet uitbetaald zouden zijn. Wanneer is het PGB tarief door de
gemeente Hulst doorgegeven aan de SVB? is hier vertraging in opgetreden? Zijn de
ZZP’ers hieromtrent geïnformeerd? Zo ja, wanneer. Zijn er problemen bij de SVB bij
de verwerking van de declaraties?
Aanleiding voor de vragen:
Als zzp’er Wmo-HH wordt het wel erg moeilijk om op jaarbasis rond te komen.
Sinds 2016 is, na de invoering van het KPMG “Utrechtse model”, het aantal
toegewezen Wmo-HH uren, door de band genomen, gehalveerd. Hierdoor kan een
zzp’er maximaal vanwege de fysieke verplaatsingen zo’n 3 cliënten per dag
bedienen. Men kan dan max. € 96/dag verdienen en daar moet men alles van doen:
uurloon, vakantiegeld, ziektekostenverzekering, vervoer, cliënt acquisitie, Covid-19
beschermingsmiddelen, pensioenopbouw, eigen administratie of administratie
uitbesteding. Dit in schril contrast tot een hulpverlener, die volgens een cao
uitbetaald krijgt en niet de genoemde administratie tijd en professionele kosten moet
besteden.
Het is nu half februari 2021 en de hardwerkende ZZP’ers kunnen nog steeds geen
Wmo-IB factuur indienen bij de SVB omdat de gemeente Hulst het budget vanaf 1-12021 nog niet geregeld. Het tarief is al half december 2020 vastgesteld. Wanneer is
het tarief per 1-1-2021 door de gemeente Hulst doorgegeven aan de SVB; waarom
zijn die tarieven blijkbaar te laat doorgegeven?
Indiener(s),
Jos van Eck, Eugene Verstraeten HulstPLUS
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