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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z12217
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over gemeenten die zich niet aan de AMvB reële prijs houden
(ingezonden 14 juni 2019).
Vraag 1
Bent u op de hoogte van het feit dat de helft van de gemeenten zich niet aan
de algemene maatregel van bestuur (amvb) reële prijs houdt, zodat zorgaanbieders hun medewerkers niet volgens de cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen
& Thuiszorg (VVT) kunnen uitbetalen? Wat is uw reactie hierop en wat gaat u
hier aan doen?1
Vraag 2
Hoeveel gemeenten negeren de nieuwe loonschalen voor huishoudelijke hulp
(HV-loonschalen) die zijn ingegaan op 1 april 2018?
Vraag 3
Hoeveel gemeenten leggen de loonsverhoging van vier procent van de cao
verpleging en verzorging per 1 oktober 2018 naast zich neer?
Vraag 4
Wat vindt u van het feit dat twintig procent van de gemeenten niet goed
indexeert? Wat gaat u daar aan doen?
Vraag 5
Bent u van mening dat gemeenten op een eenduidige manier de prijzen
zouden moeten indexeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u daar in
overleg met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor zorgen?
Vraag 6
Klopt het dat achttien procent van de gemeenten nog helemaal geen tarief
voor 2019 heeft vastgesteld? Zo ja, wat vindt u daarvan en wat gaat u er aan
doen?
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Vraag 7
Klopt het dat uit de tussenrapportage van onderzoek van Berenschot in maart
bleek dat een derde van de gemeente de tarieven nog niet had aangepast?
Wat is inmiddels het actuele beeld ten aanzien van de aanpassing van de
tarieven?
Vraag 8
Klopt het dat een bijeenkomst met veldpartijen om de bevindingen van het
onderzoek van Berenschot te delen tot tweemaal toe is geannuleerd? Zo ja,
met welke reden?
Vraag 9
Zijn de bevindingen van het onderzoek van Berenschot inmiddels bekend? Zo
ja, kunt u deze per omgaande naar de Kamer sturen? Zo nee, wanneer wordt
het onderzoek afgerond?
Vraag 10
Kunt u deze vragen vóór het algemeen overleg Wmo op 26 juni 2019
beantwoorden en daarbij in ieder geval ook de Kamer informeren over de
laatste stand van zaken uit het onderzoek van Berenschot?
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