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Aanleiding 

De RDS zorgt elk jaar voor een tijdige indexatie van de tarieven voor jeugdhulp en Wmo. In 

beginsel geldt dat elk jaar voor 1 november de tarieven gecommuniceerd worden richting 

aanbieders voor het komende jaar. Dit jaar is dat anders. De tarieven zijn later dan anders 

gecommuniceerd en we krijgen de nodige vragen van aanbieders over de gehanteerde 

indexpercentages. 

 

Indexatie 

In het verleden werden de tarieven geïndexeerd op basis van de consumentprijsindex (CPI) 

voor de materiele kosten en de sector Q index (gezondheids- en welzijnszorg) voor de 

loonkosten. Met ingang van 2022 zijn we op advies van de VNG als regio overgestapt voor de 

loonkosten op de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (hierna: OVA) en voor 

de materiële kosten op het prijsindexcijfer particuliere consumptie (hierna: ppc). In lijn met 

de oproep van de VNG hebben we Voor 2022 een opslag gehanteerd van 1,13% bij deze 

overgang. 
 

2022 geldt als een atypisch jaar. We hebben te maken met een hoge inflatie en hoge 

(energie-)lasten. Om dit te compenseren is op aanraden van VWS de PPC dit jaar niet 

gebaseerd op basis van de CEP-raming, maar de MEV-raming. Als regio Midden-Holland 

Hebben we onze tarieven geïndexeerd op basis van de percentages zoals deze aangedragen 

zijn door de VNG. In tegenstelling tot eerdere jaren zien we een verschil in het 

indexpercentage van de PPC zoals die gecommuniceerd wordt door de NZA en de VNG. Dit 

verschil is ook door verschillende aanbieders geconstateerd en hier zijn vragen over binnen 

gekomen. Als regio hebben we de vraag aan de VNG gesteld of de door hen 

gecommuniceerde percentages juist zijn. Indien nodig zullen we als regio de 

indexpercentages bijstellen.  

 

Daarnaast hebben een aantal aanbieders vragen gesteld over het tarief voor hulp bij het 

huishouden. Hier speelt een verandering in de CAO doordat de onderste schalen van de CAO 

VVT per 1 januari komen te vervallen door de ophoging van het minimumloon met 10%. In 

beginsel geldt dat ons tarief volledig gebaseerd is op de bovenste schaal uit de CAO. Hier 

geldt ook dat we als regio communicatie vanuit de VNG afwachten.  

 

 

 


