Toelichting berekening tarieven producten voor Wmo aanbieders voor
contractering per 1 januari 2023
1. Uitgangspunt voor de gemeente Deventer is zijn de berekeningen van tarieven van 2019.
Hetzelfde sjabloon is toegepast. Hierover was overeenstemming met aanbieders en hierom
een goede basis voor de berekening van de nieuwe tarieven.
2. De basis (uur)tarieven van 2019 zijn doorberekend naar 2021. Vervolgens zijn deze verhoogd
met het percentage voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
3. Op basis van gegevens van de belastingdienst zijn de inhoudingspercentages vastgesteld. Op
basis van de CAO's is het inhoudingspercentage voor pensioen – rekening houdend met de
franchise die van toepassing is – berekend. Dat leidt tot een totaal percentage waarmee het
uurtarief inclusief vakantieuitkering en eindejaarsuitkering is verhoogd.
4. Vervolgens zijn de indirecte uren vastgesteld op basis van de percentages van 2019. Alleen
het ziekteverzuimpercentage voor de sector is aangepast op basis van het percentage van
2020. Dat percentage valt hoger uit dan bij de berekening van 2019. Het totaalpercentage is
toegepast op het berekende uurtarief inclusief werkgeverslasten en pensioen.
5. Tenslotte zijn de percentages voor overige kosten toegepast op het uurtarief inclusief
indirecte kosten. Hierbij is nog een verhoging opgenomen voor reiskosten.
6. De uitkomst is het tarief voor 2021. Dat is gezet naast het huidige tarief dat wordt toegepast
voor de producten. Als het nieuw berekende tarief voor 2021 lager is dan het huidige tarief
voor 2021 wordt uitgegaan van het huidige tarief.
7. Vervolgens wordt de OVA indexering toegepast op het hoogste tarief dat onder punt 6 is
vastgesteld. Het tarief is vervolgens afgerond naar boven dat deelbaar is door 60 om een
declaratie op minuut basis mogelijk te maken.
8. Bij de tarieven voor ondersteuning activiteiten is de uitkomst van het uurtarief gedeeld door
het aantal mensen dat per groep kan worden ondersteund en verhoogd met een extra
kostencomponent. Vervolgens is de OVA indexering toegepast en op dezelfde wijze
afgerond als vermeldt onder punt 7.
9. De tarieven voor vraagverheldering, vraagverheldering en stabilisatie en directe
ondersteuning zijn gebaseerd op het niet afgeronde tarief voor persoonlijke ondersteuning
basis plus en vervolgens afgerond.
10. Voor reiskosten kent de gemeente Deventer twee componenten; rolstoelgebonden vervoer
en niet rolstoelgebonden vervoer. Op de tarieven van 2021 is de OVA indexering toegepast.
Vergelijking van de tarieven in omliggende gemeenten heeft geen aanleiding gegeven de
tarieven in basis aan te passen.
11. Vervolgens zijn de tarieven besproken met een aantal aanbieders. Dat heeft geleid tot
aanpassing van de tarieven voor Schoon Huis en Regie op het huishouden. Gebleken is dat
de kosten van de gesproken aanbieders beduidend hoger zijn dan het uurtarief dat is
berekend. Die tendens is ook zichtbaar bij andere gemeenten.
12. Ook het tarief voor Persoonlijke Verzorging is aangepast. Uitgangspunt was in 2019 dat deze
werkzaamheden worden uitgevoerd door een medewerker Schoon Huis. Gebleken uit de
productomschrijving dat niet alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door die
medewerker, maar dat het moet worden uitgevoerd door een verorgende. Hierp is het tarief
aangepast.
13. Het tarief voor respijtopvang valt wat hoger uit, maar de overige tarieven blijven onder de
huidige tarieven. Hierom zijn die tarieven met de OVA indexering verhoogd.

14. Voor contractering per januari 2023 zullen de tarieven van 2022 nogmaals worden verhoogd
met de OVA indexering.
15. De tarieven zijn nu vastgesteld op basis van 2021 met OVA indexering. De CAO’s voor 2022
zijn nog niet bekend en hierom kan niet worden bepaald of de indexering voldoende is. Dit
wordt hersteld bij de indexering voor 2023.

