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De gemeenten hebben de code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning ontvangen, 

met het verzoek deze code te ondertekenen. 

 

De code is opgesteld door de Transitiecommissie Sociaal Domein, die het kabinet en gemeente 

over ontwikkelingen bij de decentralisaties in het sociaal domein adviseert. 

 

Met het ondertekenen van de code committeert de gemeente zich aan een duurzaam 

partnerschap met aanbieders en werknemersvertegenwoordiging in de thuisondersteuning, dat 

als doel heeft: mensen worden in staat gesteld zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen tegen 

een adequaat pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die hiervoor de zorg en 

ondersteuning verlenen. 

 

De ondertekening van de code dwingt de gemeente om hulp bij het huishouden 1 in stand te 

houden als voorziening binnen de Wmo (als onderdeel van thuisondersteuning, waar ook hulp bij 

het huishouden 2 onder valt). 

Met het ondertekenen van de code stemt de gemeente er mee in dat de rekenmodellen voor 

kostprijsberekening hulp bij het huishouden 1worden toegepast (met als basis de bruto 

uurtarieven cao-vvt). Gezien het vastgestelde beleid door de gemeenteraad is de toepassing 

hiervan niet mogelijk: de vastgestelde bezuinigingen worden dan niet behaald. 

 

De code kent daarnaast ook een belangrijke inhoudelijke component, nl. werken vanuit 

cliëntperspectief (versterken zelfredzaamheid en participatie). Deze kan inhoudelijk worden 

onderschreven. Ook op de relatie met de aanbieders is de code positief: nl. deze is gericht op 

een dialoog met de aanbieders, gaat uit van transparantie in de kosten en innovatie. Deze 

vormen de basis voor een duurzaam partnerschap. 

 

Het college zet de volgende gedragslijn in : 

- te handelen in de geest van de code, maar de code niet te ondertekenen. 

 

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met TSN dat het huidige contract voor de levering van hulp 

bij het huishouden 1 en hulp bij het huishouden 2 wordt uitgediend.  
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