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Aan de leden van de gemeenteraad

Sociale Voorzieningen

Datum 19 september 2017

Op 24 april jl. bent u geïnformeerd over de salarissen van hulpen bij het huishouden (hbh).
Sommige hulpen zijn er begin 2016 op achteruitgegaan, terwijl anderen hulpen wel hun
oude, hogere salaris hebben behouden. Ik heb u beloofd onderzoek te laten doen om te
kijken of de gemeente iets kan doen voor de hulpen die erop achteruitgegaan zijn. Dit on-
derzoek is inmiddels afgerond.

Het blijkt mogelijk om de hulpen als gemeente zelf tegemoet te komen. Uit de onderhan-
delingen tussen werkgevers en werknemers is bovendien gekomen dat in de nieuwe cao de
hogere loonschaal verplicht wordt voor alle hulpen.1

Nieuwe cao afspraken
De gemeente is niet direct verantwoordelijk voor de salarissen van hulpen bij het huishou-
den. Zoals al eerder aangegeven ligt het probleem in de afgesproken cao. De FNV is ook
tot deze conclusie gekomen: in de nieuwe cao, die uiterlijk april 2018 moet ingaan, zijn af-
spraken gemaakt om de hulpen in een hogere loonschaal te gaan betalen.

Tegemoetkomen hulpen
Zoals vermeld in de brief van 24 april ben ik van mening dat werk moet lonen. Als blijk
van waardering worden de hulpen die na de aanbesteding in een lagere schaal terecht
kwamen en er dus in salaris op achteruit zijn gegaan tegemoet gekomen. Voorstel is om
een regeling op te zetten zodat elke hulp die het betreft eenmalig € 1.000 krijgt van de
gemeente. Naar verwachting is met deze optie een bedrag van ongeveer € 75.000,-- ge-
moeid. Dit zal betaald worden uit de middelen Hulp bij het huishouden. De tegemoetko-
ming geldt in fiscale zin als loon voor de inkomstenbelasting.

1 https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/gevolgen-
akkoord-hogere-loonschaal-huishoudelijke-hulp-wmo
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Ten slotte
Hulpen die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen zich melden bij
hbh@amstelveen.nl.

Ik ga ervan uit dat de werkgevers en werknemers met de nieuwe cao- afspraken ervoor
zorgen dat de beloning van de hulpen bij het huishouden meer in evenwicht komt met het
vaak zware werk dat zij verrichten.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Zorg


