Vraag en antwoord Inkoop HBH ISD Bollenstreek 2022

Vragen

Procesdocument
U geeft aan in het procesdocument dat de nota van
inlichtingen publiceert op 12 juli. Echter is de
sluitingsdatum 12 juli.
Wij zouden graag ruim vóór de sluitingsdatum de
nota van inlichtingen hebben ontvangen. Zodat wij
een weloverwogen keuze kunnen maken tot
inschrijven. Is het mogelijk de nota van inlichtingen
eerder te versturen?
Wij missen in het procesdocument de tarieven die
gebruikt gaan worden voor 2022. Kunt u die aan ons
bekend maken? Graag ontvangen wij ook via
TenderNed het kostprijsonderzoek , zodat er meer
openheid ontstaat in het tarief van 2022.
Door wie is het onafhankelijke onderzoek
uitgevoerd? Is het rapport daarvan beschikbaar ter
inzage en onderbouwing van tarieven? In het kader
van transparantie zoals bedoeld in AMvB verzoeken
wij u deze en de rekenmethode te delen.
Specifiek bij de huishoudelijke hulp is er sprake van
een jaarlijkse doorgroei van onze medewerker naar
de opvolgende loonschaal, op welke wijze word de
jaarlijkse loonstijging als gevolg van deze doorgroei
meegenomen bij de indexering.
In hoeverre is er bij de vaststelling van het tarief
rekening gehouden met de algehele loonsverhoging
van 3% per 1 juli 2021?
Tarief
De tariefberekening is gebaseerd op de
uitgangspunten van de AMvB en de uitgangspunten
die gehanteerd zijn in de rekentool. De bijlage
tariefstelling Hulp bij het huishouden geeft echter
geen duidelijkheid over de vraag of u de rekentool
ook daadwerkelijk hebt gebruikt bij het bepalen van
het tarief. Het is voor de geïnteresseerde aanbieders
daarom onvoldoende inzichtelijk of alle
berekeningen op de juiste wijze zijn toegepast. Wij
verzoeken u daarom om een verdere onderbouwing
en toelichting op uw berekening conform de
landelijke rekentool die hiervoor tenslotte speciaal is
ontwikkeld.

Antwoord

Wij hebben de publicatiedatum van de nota van
inlichtingen aangepast naar 8 juli 2021. De nota van
inlichtingen komt op de website van de ISD te staan.

Wij hebben de tarieven vermeld in het
procesdocument. Het procesdocument is met de
aanpassingen op de website van de ISD geplaatst.

Het onafhankelijke kostprijsonderzoek is uitgevoerd
door een extern adviesbureau. Het vertrouwelijk
rapport is alleen beschikbaar voor gecontracteerde
partijen.
De doorgroei naar een volgende loonschaal is niet
meegenomen bij de indexering.

Deze is niet meegenomen bij de vaststelling van het
tarief.

Bij de tariefberekening is gebruik gemaakt van de
rekentool die door het VNG beschikbaar is gesteld.

Op 1 mei j.l. is door de VNG en andere stakeholders
de nieuwe update van de rekentool gepubliceerd
waarmee reële tarieven voor zowel huishoudelijke
hulp als begeleiding kunnen worden bepaald. Zie
hiervoor: https://vng.nl/nieuws/update-rekentoolvoor-tarieven-wmo-begeleiding-en-hh In de nieuwe
rekentool zijn bijvoorbeeld de gemiddelde bruto
uurlonen voor 2021 (inclusief de loonstijging van 1
juli 2021) berekend en hoeft een aanbieder deze
niet zelf toe te voegen. Heeft u bij de vaststelling van
het tarief gebruik gemaakt van deze rekentool en zo
niet, waarom niet?
Is onze aanname juist dat de gemeenten Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen in geval
van cliënten die vallen categorie 2 en categorie 3 wel
in uren indiceert en dat deze cliënten dus niet vallen
onder de resultaatfinanciering?
In de planning staat dat de Nota van Inlichtingen op
12 juli zal worden gepubliceerd, in de planning staat
tevens dat de sluitingsdatum voor het indienen van
de aanmelding 12 juli 2021 is. Wilt u overwegen de
sluitingsdatum voor het indienen van de aanmelding
te verruimen zodat hier na de publicatie van de Nota
van Inlichtingen nog de nodige tijd aan besteed kan
worden?
U geeft in het Programma van Eisen aan dat
aanbieder het personeel betaalt conform de CAO
VVT. Waarom hanteert u deze CAO VVT ook niet bij
de indexatie voor de tarieven in plaats van de OVA?
Dit sluit immers beter aan bij de situatie van de
zorgaanbieders die u wenst te contracteren. De
laatste jaren is ook telkens weer bewezen dat de
indexatie o.b.v. de OVA niet te vergelijken was met
de kostenverhogingen waar CAO VVT aanbieders
mee te maken kregen.
In de genoemde paragraaf staat dat er jaarlijks een
indexering van toepassing is op basis van de OVA.
Wij verzoeken u een mogelijkheid tot indexering
conform CAO VVT op te nemen en willen graag
benoemen dat een tussentijdse tariefverhoging in
het kader van de AMvB bij een loonontwikkeling of
wijziging binnen de CAO VVT onvermijdelijk is. Als
aanbieder van Huishoudelijke Hulp hebben we
namelijk ook te maken met de jaarlijkse doorstroom
van onze medewerkers naar de opvolgende HV
loonschaal. Ons inziens is de door u voorgestelde
indexeringswijze (OVA) hiervoor niet toereikend.
U geeft aan dat de tariefstelling de AMVB reële prijs
volgt. Een onderdeel van de AMvB is een
onderbouwing van dat tarief door de opdrachtgever.
Deze stukken maken nu geen onderdeel uit van de
aanbest waardoor u in onze ogen hiermee niet
voldoet aan deze wet. Wij verzoeken u daarom
inzichtelijk te maken hoe het door u voorgestelde
tarief tot stand is gekomen.

In 2020 is er een kostprijsonderzoek geweest waarbij
dit de basis is geweest voor het huidige
kostprijsonderzoek hierbij is de actuele rekentool
van de VNG gebruikt.

Voor de gemeentes Lisse, Noordwijk en Teylingen
worden de categorieën 2 en 3 in uren geïndiceerd.

De datum voor publiceren van de Nota van
Inlichtingen is aangepast naar 8 juli 2021

Voor de indexatie hanteren wij de OVA welke wij
voor alle contracten gebruiken.

Voor de indexatie hanteren wij de OVA welke wij
voor alle contracten gebruiken.

Het onafhankelijke kostprijsonderzoek is uitgevoerd
door een extern adviesbureau. Het vertrouwelijk
rapport is alleen beschikbaar voor gecontracteerde
partijen.

