
 

 

Houten, 20 juni 2022      Ons kenmerk: HB0624 

 

Betreft: Wmo verhoging looncompent tbv salarisverhoging middengroepen 

loongebouw 

 

Geachte heer M. van Ooijen, 

 

In het najaar van 2021 heeft het kabinet een eerste stap gezet om de salarissen in de 

zorg structureel te verbeteren. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt voor het 

sociaal domein: 

- De VNG en VWS hebben (op basis van een op de geschatte uitgaven aan 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg gebaseerd, structureel beschikbaar 

budget van circa 10,4 miljard) geconcludeerd dat de ophoging van het budget met 

94 miljoen euro toereikend moet zijn om een salarisstijging te kunnen financieren; 

- De keuze is gemaakt om met ingang van 1 januari 2022 94 miljoen euro toe te 

voegen aan het gemeentefonds waarbij 14 miljoen is geland in de integratie-

uitkering Beschermd Wonen en 80 miljoen verdeeld wordt over de subclusters 

Jeugdhulp, Wmo 2015 en huishoudelijke hulp. Het bedrag valt daarmee onder het 

budgetrecht van de gemeenteraad; 

- De toenmalige minister van binnenlandse zaken verwijst in de decembercirculaire 

naar de gezamenlijke oproep van de VNG, VWS en werkgevers in de zorg om de 

looncomponent in alle tarieven Wmo en jeugdhulp met 1,13% te verhogen; 

- Naast de gezamenlijke oproep is een handreiking opgesteld die gemeenten in staat 

stellen de hogere budgettaire ruimte ook te verwerken in hogere tarieven bij de 

inkoop. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

t.a.v. staatssecretaris de heer M. van Ooijen 

CC vaste commissie VWS 

CC Vereniging Nederlandse Gemeente 

Postbus 20350 

2500 EJ DEN HAAG 

 

 
 

 



 

 

Voor aanvullende informatie of nadere vragen kunt u contact opnemen met: 

Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl op 088 46 00 321 of hans.buijing@zorgthuisnl.nl  

We zien dat gemeenten wisselend ingaan op de oproep. Er zijn gemeenten die in hun 

begroting en inkoop al rekening hebben gehouden met de tariefstijging. Helaas 

constateren wij ook dat niet alle gemeenten de extra middelen doorvertalen naar 

tarieven waarmee zorgaanbieders de salarissen kunnen verhogen. Er worden discussies 

gevoerd tussen gemeenten en rijk over onvoldoende compensatie waarbij de 

aanbieder de dupe is.   

 

Wij hebben vanuit de branche tijdens de onderhandelingen onze zorg al uitgesproken 

over het niet oormerken van het budget en de gevolgen die dit heeft in de 

(administratieve) afhandeling. Onze leden hebben conform de nieuwe CAO met 

aangepaste salaristabellen de salarissen aangepast en daarmee de verhoging 

voorgefinancierd. Het kan nooit de bedoeling zijn dat beschikbaar gesteld geld niet 

terechtkomt waar het voor bedoeld is. Zeker niet in context tot een pandemie waarin 

de zorgaanbieders tot het uiterste hun nek hebben uitgestoken om de zorg draaiende 

te houden. De arbeidsmarktkrapte vraagt volle investering op het werven en behoud 

van personeel en het efficiënt inrichten van het primair proces. Wij vinden het dan ook 

zeer spijtig dat aanbieders nu zelf het initiatief moeten nemen om alsnog de 

compensatie te krijgen en dat dit niet automatisch gebeurt. Wij ondersteunen de 

herhaalde oproep van de VNG met daarin de genoemde varianten om alsnog 

verrekening te laten plaatsvinden die voor aanbieders weinig administratieve lasten 

met zich meebrengen. Daarnaast roepen we de centrale overheid op om actiever op te 

treden om aanbieders spoedig te compenseren om dreigende financiële risico’s te 

voorkomen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Buijing,      Mark van Barschot 

       Directeur BVKZ 

 

Bestuurder Zorgthuisnl    

 

 

Maarten Fischer    Roger van Huystee 

Directeur Federatie Landbouw en Zorg      Bestuurslid vereniging Spot  
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