
 

 

Omschrijving: 

De vijf gemeenten uit de regio Utrecht West houden een Nationaal Openbare Aanbesteding voor Jeugdhulp en de

Wmo.

De vijf gemeenten zijn: De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Bij deze procedure

kunnen alle inschrijvers van Jeugdhulp, ondersteuning en/of zorg in het kader van de Jeugdwet en/of Wmo 2015 een

aanbieding doen. De vijf deelnemende gemeenten uit de regio Utrecht West sluiten met alle inschrijvers die voldoen

aan de geschiktheids-en selectiecriteria elk afzonderlijk een raamovereenkomst.

 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

Nota van Inlichtingen Inkoop Jeugd en Wmo 2017 Regio Utrecht West

Aanbesteding Inkoop Jeugd en Wmo 2017 Regio Utrecht West
Aanbestedende Dienst: Gemeente Woerden
Referentie: 16A.00469

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 07. Bijlage 7_ Perceel, Categorie en Product versie 2

1 Vraag
Bij het invullen van de vestigingsinformatie van de locaties worden de ingevulde letters wit.
Dit tegen een grijze achtergrond is bijna onleesbaar.
Komt hier een nieuw document voor?
Antwoord Vrijgegeven: 01-06-2016
Ja, er is een nieuw bestand geupload met de naam "07.Bijlage 7 Perceel, Categorie en
Product versie 3".

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft opgave locaties bij perceel in bijlage 7

2 Vraag
Op tabblad 2 van het perceelformulier wordt gevraagd om lokale vestigingen op te geven.
Wordt hiermee ook bedoeld de lokale vestigingen waar een residentiële opvang is geregeld?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. U kunt hier ook uw locaties van de residentiële opvang in de regio Utrecht
West vermelden.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft bijlage 7

3 Vraag
In de toelichting bij bijlage 7 lijkt een stuk tekst weg te zijn gevallen als het gata om het
invullen van tabblad 3 Jeugd. kan dit toegevoegd worden?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. Het document is gewijzigd. Hierin is de ontbrekende tekst toegevoegd. Zie
hiervoor Bijlage 7_Perceel, Categorie en Product versie 4 in de inkoopdocumenten.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
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Betreft Hoofdbehandelaar EED
4 Vraag

Geachte heer, mevrouw,

In uw document rond de eisen van hoofdbehandelaar staat de hoofdbehandelaar voor de
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) niet vermeld. Deze valt onder de Specialistische GGZ,
maar GZ psycholoog, K&J Psycholoog NIP en de Orthopedagoog Generalist mogen volgens
het protocol hoofdbehandelaar zijn.

Graag uw visie hierop.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Hierbij worden de regels volgens Protocol Diagnostiek & Behandeling Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie 2.0 gehanteerd. In dit protocol staan de genoemde hoofdbehandelaren en die
worden erkend.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Betreft 26-05-2016 Inkoopdocument Utrecht West. Onderdeel 7. Percelen. 7.1

Perceel Jeugd  p 38 ev.
5 Vraag

We missen twee vormen van Dagbehandeling Jeugd.
o	Dagbehandeling Jeugd -12.
o	Gezinsdagbehandeling.
o	Wat zijn de bijbehorende tarieven.?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee,  dat is niet correct. De twee vormen die u noemt, vallen onder Behandeling jeugd
Ambulant en de bijbehorende tarieven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Betreft 01. Bijlage 1_ Tarievenblad 2017. 7.1. Perceel Jeugd, Productcategorie

1.13 essentiële functies
6 Vraag

We missen het tarief voor 3 milieu voorzieningen.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct.  Het document met de tarieven is gewijzigd. Zie hiervoor Bijlage
1_Tarievenblad 2017 versie 2

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Betreft: 26-05-2016 Inkoopdocument Utrecht West,7.3. Perceel Innovatie. Cat.

3.01 & 3.02. p.70 ev.
7 Vraag

De inzet is integrale (en intersectorale) hulp. Dat houdt in dat over de grenzen van het eigen
budget van de aanbieder ook hulp vanuit andere organisaties wordt ingezet. Hiervoor wordt
geen innovatiebudget ingezet, maar de bekostiging vindt plaats vanuit het budgettair kader
2017 van opdrachtnemer(s).
Betekent dit dat alle opdrachtnemers een zelfde aanvraag hiervoor moeten indienen?
Of kan er ook gewerkt worden met hoofdaannemer /onderaannemer constructie, waarbij het
budget niet (alleen) uit het budget van de aanvragende partij wordt gehaald?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat is niet correct. Niet alle opdrachtnemers moeten eenzelfde aanvraag indienen. Ja,
dat is correct. Er kan gewerkt worden met een hoofdaannemer/onderaannemer constructie.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Betreft: 07. Bijlage 7_ Perceel, Categorie en Product versie 3

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 20-06-2016 Pagina 2 of 83



 

 

 

 

8 Vraag
In bijlage 7 kunnen 11 locaties worden ingevuld. Waar kunnen we de 12e locatie invullen?  Of
komt er een nieuw document?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. Er is een gewijzigd document. In deze gewijzigde versie kunnen 20 locaties
opgevoerd worden. Zie hiervoor Bijlage 7_Perceel, Categorie en Product versie 4 in de
inkoopdocumenten.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Bijlage 7

9 Vraag
Indien een inschrijvende partij in het verleden geen cliënten op de productcategorie heeft
gehad, waarop zij wil inschrijven, dan kan zij dat aangeven bij de beschrijving.
1. Er wordt aangegeven dat bij de opgave 2015 1 cliënt ingevuld kan worden. Wij kunnen de
kolom 'opgave 2015' niet vinden, enkel de kolom 'opgave 2016'. Is deze laatste de juiste
kolom?
2. Dienen nieuwe inschrijvers enkel deze kolom in te vullen, of moeten ze ook per (beoogde)
gemeente 1 cliënt aangeven?
3. In welke kolom/cellen vullen wij ons tarief in? Onder 'Totale omzet' of onder 'Gemiddelde
omzet per unieke cliënt' of onder 'beschrijving'?
4. Voor 'residentiële zorg' en 'gezinshuis' kennen wij verschillende zwaartepakketten met
bijbehorende, verschillende tarieven. Hoe geven wij meerdere tarieven aan per product?
(Ook in de beschrijving?)
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1/2/3/4. In Bijlage 7_Perceel, Categorie en Product versie 4 staat in tablad "Toelichting
Uitvraag" vermeld hoe u dit moet invullen. In het Tabblad Jeugd kunt in kolom C uw aantal
unieke clienten invullen. In kolom D kunt u uw tarief invullen.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft n.a.

10 Vraag
Wat doen we met toegekende overproductie 2016 in het Excelformat 2017, als deze is
toegekend:
1. vóór de deadline van de aanbestedingsprocedure 7-7-16
2. na de deadline van de aanbestedingsprocedure
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Voor het vaststellen van het budgetplafond 2017 geldt de uitnutting over de periode juli 2015
tot juli 2016 als uitgangspunt.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft document perceel, categorie en product

11 Vraag
Wij hadden eerder geen contract met de gemeenten in Utrecht West, dus kan ik in het
document perceel, categorie en product ook geen omzet gegevens over 2016 geven. Wat
moet ik hier invullen als nieuwe aanbieder?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
In Bijlage 7_Perceel, Categorie en Product versie 4 staat in tabblad "Toelichting Uitvraag"
vermeld hoe u dit moet invullen. In het Tabblad Jeugd kunt in kolom C uw aantal unieke
clienten invullen. In kolom D kunt u uw tarief invullen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlaga 1 punt 1.01 advies en expertise

12 Vraag
Wij hebben WO-ers, dus geen HBO maar ook geen WO+. Welk tarief is dan van toepassing?
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Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het tarief behorende bij WO+.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1: 1.06 Begeleiding Jeugd Ambulant

13 Vraag
Valt het product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling onder Behandeling Middel of
Behandeling Zwaar?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit product valt onder Behandeling Jeugd Middel

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Inkoopdocument: 1.10 Gezinshuis, Bijzonderheden, pagina 51

14 Vraag
Mochten wij inschrijven voor een gezinshuis, volgt het gesprek hierover dan na het
aanbestedingstraject? En zijn wij verplicht te leveren als we hebben ingeschreven?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. Het gesprek vindt dan na gunning plaats. De levering zal in overleg
plaatsvinden.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Tarievenoverzicht 1.14 Crisiszorg

15 Vraag
Er staat alleen een tarief per etmaal voor crisis residentieel. In de beschrijving in het
inkoopdocument, pagina 58 wordt ook over ambulante crisishulp gesproken. Welk tarief mag
worden gehanteerd voor ambulante crisiszorg?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Voor de beantwoording van deze vraag wordt u verwezen naar Bijlage 16_Tekstwijzingen,
nr.14.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Betreft: bijlage 1. tarieven blad 2017 en 26-05-2016 Inkoopdocument Utrecht

West,7.1 Cat. 1.14. p.58 ev.
16 Vraag

In het tarievenblad staat bij 1.14 geen ambulante spoedhulp met bijbehorend tarief; deze
hulpvorm staat wel zo omschreven in het Inkoopdocument.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nrs. 9 en 14.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Betreft: 26-05-2016 Inkoopdocument Utrecht West,7.3. Perceel Innovatie. Cat.

1.10. p.51 ev.
17 Vraag

Is er bij plaatsing in een gezinshuis een aparte beschikking of zorgtoewijzing nodig voor de
ambulante hulp die aan het gezin wordt geboden?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen

18 Vraag
Wij hebben behoefte aan een beeld van de doelgroep waarop de uitgevraagde
dienstverlening betrekking heeft. Hoeveel clienten ontvangen op dit moment individuele
begeleiding en wat is verwachting in stijging of daling voor de komende jaren?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Voor een globale indicatie wordt u verwezen naar de website www.waarstaatjegemeente.nl.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen

19 Vraag
U kiest voor een contract van 2 jaren. Echter begrijpen wij deze keuze niet aangezien u
voornemens bent de werkwijze tussentijds te wijzigen. Resultaatgericht werken vraagt
namelijk om volledig nieuwe afspraken. Waarom kiest u er voor om dit binnen een lopend
contract te doen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De inkoop van 2017 wordt gezien als een combinatie van het borgen van voldoende zorg als
wel het stimuleren dat de inkoop ondersteunend is aan de transformatie. De vernieuwing - de
ondersteuningsbehoefte van het gezin/huishouden centraal stellen en afspraken maken over
doelen en gewenste resultaten en daarvoor betalen – voeren de deelnemende gemeenten de
komende jaren geleidelijk door. Hiermee wordt beoogd om op een geleidelijke, gefaseerde en
zurgvuldige manier een nieuw systeem in te voeren voor zorgaanbieders en wijkteams.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H1.4, pagina 6

20 Vraag
In hoeverre heeft het budgetplafond invloed op de toeleiding van clienten naar aanbieders?
Komt hier de keuzevrijheid van de client in het gedrang?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit staat staat los van elkaar. Nee, de keuzevrijheid komt niet in het geding.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H1.5, pag 6

21 Vraag
Wij gaan er vanuit dat u ons betrekt bij eventuele wijzigingen van de overeenkomst. Hoe ziet
u dit voor zich?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw veronderstelling is niet correct. Eventuele wijzigingen hebben gevolgen voor de
overeenkomsten met alle gecontracteerde partijen. Een aanbieder heeft de mogelijkheid bij
tussentijdse wijziging van de overeenkomst de overeenkomst te ontbinden.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H1.5, pag 6

22 Vraag
Op welke manier bent u voornemens om te experimenteren met duurzaam resultaatgerichte
ondersteuning? Wij hebben behoefte aan een plan van aanpak en een toelichting op de
werkwijze. Gaan we aan de slag in werkgroepen o.i.d.?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
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Het experimenteren zal plaatsvinden binnen het innovatieve perceel 3. Ja, er zal o.a. gewerkt
worden in werkgroepen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2, pag 17

23 Vraag
Op welke manier gaat u de transformatie in 2017 vormgeven en wat kunnen wij hier als
aanbieder in betekenen? Op welke manier kunnen wij een bijdrage leveren?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Voor de beantwoording van deze vragen wordt u  verwezen naar de paragrafen 3.2.2 - 3.2.5
(pag. 19-21) en 3.3 (pag. 22).

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2, pag 17

24 Vraag
Uit de noodzakelijkheid om te transformeren die u omschrijft blijkt dat er sprake is van een
bezuinigingsopgave. Inmiddels is de Meicirculaire 2016 bekend. Dit was nog niet het geval
toen u deze uitvraag schreef. In hoeverre hebben de budgetten die hierin kenbaar zijn
gemaakt invloed op de gekozen aanpak? Kunt u ons inzicht verschaffen in het percentage
van deze financiele taakstelling?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat inzicht kan nog niet worden verschaft. De gevolgen van de Mei-circulaire worden op
dit moment beoordeeld.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2, pag 18

25 Vraag
U streeft naar passende ondersteuning binnen het beschikbare budget. Welke budget is
beschikbaar, bij voorkeur gespecificeerd per ondersteuningsvorm?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Voor jeugd geldt een budgetplafond (bijlage 5). Voor Wmo geldt alleen een maximum tarief.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.1.1 5e bullit, pag 18

26 Vraag
In welke mate zijn wij als Wmo- aanbieder verantwoordelijk voor begeleiding naar werk in
gevallen van werkeloosheid en inactiviteit?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Aanbieders hebben hiervoor een inspanningsverplichting.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.1.5, pag 19

27 Vraag
Wat is de rol van de lokale teams in de totstandkoming van de samenwerking met welzijn
etc.? Wie/welke organisatie is leading in deze initiatieven?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Voor de beantwoording van deze vragen wordt u verwezen naar paragraaf 3.2.3, pagina’s 20
en 21.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.2, pag 19

28 Vraag
Kunt u duidelijker omschrijven wat u van ons verwacht bij het vormgeven van de gewenste
ambitie en doelstellingen. Uiteraard willen wij onze bijdrage leveren en zullen wij ons uiterste
best doen om ons te committeren. Echter weten wij nu nog niet wat deze doelstellingen
concreet voor de werkwijze zullen betekenen en of deze aanpassingen werkbaar voor ons
zijn. Hoe gaan we hier mee om?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat kunnen de deelnemende gemeenten op dit moment niet duidelijker omschrijven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.2, pag 19

29 Vraag
U benoemt dat wij ervaring op gaan doen met resultaatgerichte ondersteuning. Echter is
ruimte, regelkracht en flexibiliteit voor de aanbieder cruciaal bij deze werkwijze. Nu bent u
enkel voornemens om in het ondersteuningsplan te behalen resultaten  te omschrijven, maar
legt u de activiteiten en tijd die we hiervoor moeten besteden totaal vast.
Dit betekent dat er geen ruimte is voor een omslag naar resultaatgerichte ondersteuning,
aangezien de resultaten in deze werkvorm hetzelfde inhouden als doelen.
Wij willen u er op attenderen dat u op meerdere vlakken de werkwijze moet aanpassen om
tot resultaatgerichte ondersteuning te komen, namelijk bij het toegangsproces, in de
monitoring, in de administratie en vooral in  de vrijheid die u aan de de aanbieder dient te
bieden om te bepalen op welke manier het resultaat wordt behaald.
Wat is uw visie hierop en welke ervaring hoopt u op te doen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De deelnemende gemeenten beraden zich op dit moment over de eventuele gevolgen van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016 m.b.t. Huishoudelijke
ondersteuning voor onderhavig inkooptraject, waar het gaat om de rollen van de gemeenten
en de zorgaanbieders in het indicatietraject. De deelnemende gemeente treden met de
gegunde zorgaanbieders in overleg om te komen tot werkafspraken als blijkt dat de uitspraak
inderdaad gevolgen heeft voor de overeenkomsten tussen de deelnemende gemeenten en
zorgaanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.2, pag 19

30 Vraag
U wilt de vernieuwing geleidelijk doorvoeren. Wij zien graag een plan van aanpak met
planning. Kunt u deze kenbaar maken?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Het plan van aanpak en de bijbehorende planning
worden in 2017 opgesteld.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.2, pag 20

31 Vraag
Hoe kunnen wij meedenken bij de ontwikkeling van een passend model om resultaten te
meten? Kunnen wij ons hiervoor aanmelden en deelnemen aan overlegtafels?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Na gunning wordt de UW resultatenmatrix samen met aanbieders verder vorm gegeven. De
deelnemende gemeenten zien dit als een eerste stap naar resultaatgericht werken. De
tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 1.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.3, pag 20

32 Vraag
Naar onze mening heeft de zorgaanbieder bij resultaatgericht werken een grote rol in het
opstellen van het ondersteuningsplan in samenwerking met de client. Uit deze paragraaf blijkt
dat het lokale team hier de inzet bepaalt. Wat is in uw ogen de rol van de aanbieder hierin?
En hoe wenst u zelfredzaamheid van de client en zijn of haar netwerk hierin een plaats te
geven en  waar mogelijk voorop te stellen  ?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De deelnemende gemeenten beraden zich op dit moment over de eventuele gevolgen van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016 m.b.t. Huishoudelijke
ondersteuning voor onderhavig inkooptraject, waar het gaat om de rollen van de gemeenten
en de zorgaanbieders in het indicatietraject. De deelnemende gemeente treden met de
gegunde zorgaanbieders in overleg om te komen tot werkafspraken als blijkt dat de uitspraak
inderdaad gevolgen heeft voor de overeenkomsten tussen de deelnemende gemeenten en
zorgaanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.2, pag 21

33 Vraag
Is het nog mogelijk om input te leveren voor de uniforme formulering voor het
ondersteuningsplan? Zo ja, hoe?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is mogelijk. Na gunning worden gecontracteerde aanbieders hiervoor benaderd. Voor
de verdere beantwoording van uw vraag wordt u verwezen naar de tekstwijziging in Bijlage
16_Tekstwijzigingen, nr. 1.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.4, pag 21

34 Vraag
In de periode april tot december 2016 werken gemeenten en inschrijvers het format en de
werkwijze rond het ondersteuningsplan uit.  We zitten al begin juni, betekent dat dat dit
proces al in gang is gezet? Kunnen wij nog bijdragen? Kunnen wij een update ontvangen van
wat hier in de tussentijd uit voort is gekomen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Voor de beantwoording van uw vragen wordt u verwezen naar de tekstwijziging in Bijlage
16_Tekstwijzigingen, nr. 1.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.5.1.3, pag 21

35 Vraag
Kunnen wij uit punt 3 concluderen dat wij in 2017 blijven bij p*q financiering, ondanks de
resultaatgerichte sturing?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw conclusie is correct.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.5.1.3, pag 21

36 Vraag
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U streeft naar administratieve lastenvermindering. Ingezette uren/minuten kunt u opvragen bij
het CAK aangezien wij deze iedere periode doorgeven. U kunt deze eenvoudig opvragen. Wij
verzoeken u om deze eis wat betreft de factuur te schrappen en indien geweest de gegevens
op te vragen bij het CAK.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. De eis m.b.t. de factuur is niet gewijzigd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.5.1.3, pag 21

37 Vraag
Kunt u toelichten waarom u de ingezette uren/minuten op de factuur nodig heeft om de
kostprijs vanaf 2018 te bepalen, als er nu simpelweg sprake is van een P*q financiering?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De deelnemende gemeenten willen inzicht verkrijgen in gemiddelde kostprijzen van de te
behalen resultaten. De registratie op uren/minuten geldt expliciet voor jeugdhulp en niet voor
de Wmo.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.5.1, pag 21

38 Vraag
Op basis waarvan bepaalt u met welke partner de transformatie het beste vormgegeven kan
worden? Wij kunnen ons niet voorstellen dat u dit vaststelt op basis van inzet, aangezien wij
als aanbieder gehouden zijn aan de uren die geindiceerd zijn.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De punten 1 en 2 bieden informatie voor de transformatie binnen de Jeugdwet en de Wmo.
Punt 3 richt zich met name op de Jeugdwet. De deelnemende gemeenten willen inzicht
verkrijgen in gemiddelde kostprijzen van de te behalen resultaten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.5.1, pag 22

39 Vraag
Om welke informatie wordt in dit nog nader te bepalen format gevraagd?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Na gunning wordt de UW resultatenmatrix samen met gecontracteerde aanbieders verder
vormgegeven. Dat wordt gezien als opmaat naar resultaatgericht werken.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H3.2.5.2, pag 22

40 Vraag
Wij betwijfelen of het ondersteuningsplan en de UW-Resultatenmatrix de gewenste signalen
opleveren ten behoeve van het inrichten van resultaatgericht beleid, aangezien wij gehouden
zijn aan de indicatie en er geen sprake is van flexibiliteit en regelkracht voor de aanbieder.
Hoe ziet u dit voor zich?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Na gunning wordt de UW resultatenmatrix samen met gecontracteerde aanbieders verder
vormgegeven. Dat wordt gezien als opmaat naar resultaatgericht werken.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H4.8, pag 25
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41 Vraag
Een VOG biedt geen garanties en is bovenal niet meer wettelijk verplicht binnen de Wmo.

Bij ons tekent iedere medewerker bij indiensttreding een Eigen Verklaring waarin hij/zij
verklaart dat hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die een belemmering vormen voor de
werkzaamheden. Uiteraard kunnen wij, eventueel in opdracht van u, de VOG op ieder
moment bij de medewerker opvragen. Is dit voldoende en kunt u hiermee de VOG
verplichting laten vervallen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat is niet voldoende. De VOG eis is niet gewijzigd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 3, Protocol calamiteitentoezicht Wmo, blz. 4

42 Vraag
Meldingen bij toezichthouder worden gedaan op één van de genoemde wijzen of alle
genoemde wijzen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Op één van de genoemde wijzen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.3.E3, pag 27

43 Vraag
Uiteraard zullen wij de expertise van het lokale team benutten in het belang van uw inwoners.
Echter zijn wij er van overtuigd dat wij, en tal van andere aanbieders in uw gemeenten,
zinvolle expertise bezitten. Wij zien graag een vorm van samenwerking en wederkerigheid
ontstaan, waarbij we gezamenlijk inzetten op kwalitatief hoogwaardige ondersteuning. Wat is
uw visie hierop?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, wij ondersteunen uw suggestie.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.3.E4, pag 27

44 Vraag
Het lokale team heeft een belangrijke rol bij toegangsproces en de vaststelling van de in te
zetten dienstverlening. Het is naar onze mening vanzelfsprekend dat het sociale team een
breed beeld vorm van de situatie, dus ook de zorg die reeds aanwezig is bij de client.
Waarom moeten wij als aanbieder deze informatie opnieuw uitvragen? Een goede overdracht
lijkt ons effectiever?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Eis 4 is niet gewijzigd. Deze uitvraag wordt gezien als een
noodzakelijke voorwaarde voor de start van de ondersteuning. Het gaat hierbij vooral om
onderlinge werkafspraken en afstemming tussen aanbieders onderling en het informele
netwerk. Hierin kan het lokale team niet (altijd) in voorzien.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.3.E6, pag 27

45 Vraag
Wat is de rol van het lokale team in de afstemming wie regievoerder is? Het lokale team heeft
tenslotte een breed beeld van de situatie.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
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Het lokale team is verantwoordelijk voor het samenstellen van een integraal
ondersteuningsaanbod en daarbij een regievoerder aan te wijzen, indien er sprake is van
meervoudige problematiek. Bij enkelvoudige problematiek wordt ervan uitgegaan dat
aanbieders hierover onderling afspraken maken. Indien een aanbieder regievoering nodig
acht, dient zorgaanbieder contact op te nemen met het lokale team.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.4.E16, pag 28

46 Vraag
Kunnen wij uit eis E16 concluderen dat het naast indicaties vanuit de gemeente ook mogelijk
is dat wij indicaties van een huisarts of medisch specialist ontvangen op basis waarvan wij de
ondersteuning kunnen opstarten?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw conclusie is niet correct. Deze verwijzing geldt uitsluitend voor Jeugdhulp. Voor
Wmo geldt de bedoelde doorverwijzing niet.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.4.E22, pag 29

47 Vraag
Als Wmo specialist zijn wij volledig ingericht op periodefacturatie en is het in onze systemen
letterlijk niet mogelijk om maandfacturatie in te richten.

De periodefacturatie is voor ons niet sec een facturatie aangelegenheid maar hiermee hangt
ook onze controle- en verloningscyclus onlosmakelijk samen. De melding CAK en facturatie
gemeente hangt aan alles wat we daarvoor doen; plannen, werken, verlonen, controleren. En
als we de controlecyclus doorbreken, maakt dat e.e.a. foutgevoelig.

Kern is dat als we de output facturatie naar een gemeente in maanden doen, maar al het
andere periodiek we waardoor niet altijd kunnen garanderen dat de data juist is. Alles is n.l.
ingericht op de 4-weeks periode. De medewerkers werken en betalen we in 4 weken, de
controle uren is op 4 weken basis en de facturatie is op 4 weken basis. Als we per
maandeinden moeten factureren en het maandeinde valt in week 3 hebben we de uren nog
helemaal niet kunnen controleren. Dat werkt fouten in de hand en daar heeft een gemeente
ook geen baat bij.

Hierbij het dringende verzoek om de mogelijkheid om per periode te factureren akkoord te
bevinden.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Eis E22 is niet gewijzigd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.4.E22, pag 29

48 Vraag
In welke gevallen dienen wij op de facturen te specificeren in minuten? Voor begeleiding is dit
een extra administratieve belasting.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het factureren in minuten geldt specifiek voor aanbieders die Jeugdhulp gecontracteerd
hebben gekregen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.6.E32, pag 30

49 Vraag
Indien u besluit om een stop te zetten op toewijzen komt de clientkeuze in het gedrang. Hoe
borgt u de clientkeuze?
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Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De keuzevrijheid van de client komt in dat geval niet in het geding. De client kan in dat geval
een keuze maken uit de andere gecontracteerde zorgaanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.6.E32, pag 30

50 Vraag
Volgens deze eis zijn wij verplicht om bij een eventuele uitvraag gegevens aan te leveren.
Echter zijn wij benieuwd op wat voor soort gegevens u doelt?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Hierbij kunt u denken aan productiegegevens.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, Overeenkomst, blz. 9, art. 11.4

51 Vraag
De financiële productieverantwoording en controleverklaring op de geleverde productie dient
uiterlijk voor 15 februari van het opvolgende kalenderjaar aangeleverd te worden. Deze
datum is wellicht niet haalbaar gezien de verantwoording 2015.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Wij hebben uw opmerking voor kennisgeving aangenomen.Wij begrijpen dat het opleveren
van een controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst.
Teneinde te komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar
gemeenten zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen
naar 1 april. Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.6.E35, pag 30

52 Vraag
Aan wat voor relevantie informatie ten behoeve van het KTO moeten wij denken? Het is niet
wenselijk dat wij naast het KTO dat wij zelf uitvoeren ook nog uitvragen moeten doen ten
behoeve van uw onderzoek. In hoeverre moeten wij zelf acties uitzetten of onderzoek doen
ten behoeve van dit onderzoek?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit wordt in Q3 2016 nader vormgegeven. Hierbij wordt met name ingezet op de ervaring en
beleving van de inwoners op basis van groepsgesprekken met ervaringsdeskundigen. Waar
overlap plaatsvindt met uw eigen KTO, dient onderzocht te worden in hoeverre combinaties
mogelijk zijn.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.7.E38, pag 31

53 Vraag
Wij willen u er op attenderen dat het resultaat leidend is, en dat in overleg met client en
mantelzorger moet worden bekeken op welke manier de ondersteuning bij afwezigheid of
ziekte van de vaste medewerker al dan niet moet worden ingericht. Kunt u zich hierin vinden?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Eis E38 is niet gewijzigd.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.7.E39, pag 31

54 Vraag
Op welke informatie die relevant is voor de uitvoering doelt u?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan productie uitvraag, technische controle, informatie
over de dienstverlening en informatie over de samenwerking met de lokale teams.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.9.E47, pag 31

55 Vraag
Wij leveren de gegevens conform de door het CAK gestelde eisen aan bij het CAK. Het CAK
wil gegevens ontvangen per CAK-periode van 4 weken. Gezien de gewenste administratieve
lastenvermindering is het geheel niet wenselijk dat wij vervolgens per maand aan uw
gemeenten moeten factureren. Wij verzoeken u om ook facturen per periode te accepteren.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Eisen E47 en E22 zijn niet gewijzigd.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, Overeenkomst, blz. 10, art. 12.2

56 Vraag
Opdrachtgever en opdrachtnemer voeren eigen cliënttevredenheidsonderzoeken uit bij de
cliënt of zijn/haar ouders. Geldt dit ook voor Wmo of alleen voor jeugd? NB.: In het
inkoopdocument wordt alleen gesproken over het feit dat opdrachtnemer indien noodzakelijk
de relevante informatie aanlevert (E35).
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit geldt ook voor de Wmo. Artikel 12 is in de overeenkomst gewijzigd. Zie hiervoor Bijlage
9_Overeeenkomst Jeugd en Wmo versie 2. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage
16_Tekstwijzigingen, nr. 26.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.10.E49, pag 32

57 Vraag
Wij ontvangen volgens deze bullit nog informatie over wat het kwaliteitstoezicht precies voor
ons inhoudt en hoe bovenstaande kwaliteitseisen worden beoordeeld door de toezichthouder
Wmo. Gezien het feit dat wij HKZ gecertificeerd zijn en op deze manier in de uitvoering en
financieel investeren in kwaliteitsborging is het niet wenselijk dat wij extra kosten moeten
maken ten behoeve van het door u genoemde kwaliteitstoezicht. Kunt u specifieker zijn in wat
u hierin (financieel en operationeel) verwacht?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Bij de uitoefening van het kwaliteitstoezicht streven de deelnemende gemeenten ernaar
zorgaanbieders niet onnodig te belasten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.11.E50

58 Vraag
Om welke reden moeten wij meewerken aan verwachte en onverwachte controles?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
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De reden hiervoor is dat de deelnemende gemeenten wettelijk gezien verantwoordelijk zijn
voor de rechtmatigheid en kwaliteit van dienstverlening.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H5.13.E55, pag 33

59 Vraag
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om een indexeringsmogelijkheid vast te
stellen aansluitend op de CAO VVT, gezien het feit dat wij hieraan verbonden zijn.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. In eis E55 is de mogelijkheid van een indexatie
opgenomen, maar om deze al dan niet toe te passen, is een keuze van de deelnemende
gemeenten. De datum waarop een eventuele bijstelling kan plaatsvinden is gewijzigd naar 1
januari 2018. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 7.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H7.2.03, pag 63

60 Vraag
Kunt u  toezicht houden op  definieren. Wat verstaat u hieronder?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Onder "toezicht houden op" wordt hier verstaan: Van de aanbieder wordt verwacht dat de
ontwikkeling van een inwoner bij het aanbrengen van (dag)structuur of zelfregie in de
gaten wordt gehouden. De ondersteuning dient hierbij aan te sluiten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H7.2.03, pag 63

61 Vraag
Bestaat begeleiding licht alleen maar uit persoonlijke verzorging? Wij hebben behoefte aan
een nadere toelichting op de inhoud van de ondersteuningsvorm begeleiding licht.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. De beschrijving van begeleiding licht is nader toegelicht. De
tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nrs. 17, 18 en 19.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H7.2.03, pag 64

62 Vraag
Spreken we hier over persoonlijke verzorging aan de client of werken met de handen op de
rug? Wij zien een groot raakvlak met de activiteiten vanuit zorgverzekeraars en vragen ons af
of de dienstverlening omschrijft wel door Wmo- aanbieders moet en kan worden uitgevoerd?
Als u het alleen heeft over de 5% die is overgekomen naar de Wmo, dan concluderen wij dat
het aantal clienten zeer minimaal is?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het betreft de zogenaamde 5% regeling die is overgeheveld naar de Wmo. Uw conclusie is
niet correct. De bedoelde werkzaamheden zijn marginaal in de begeleidingswerkzaamheden.
Het betreft alleen niet lijfgebonden persoonlijke verzorging. Dat staat los van het aantal
cliënten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H7.2.03, pag 65

63 Vraag
Het overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging bijzowel midden
als zwaar is zorg aan de client. Dit behoort niet tot de Wmo dienstverlening. Hoe ziet u dit?
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Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het betreft de niet lijfgebonden persoonlijke verzorging die is overgeheveld naar de Wmo.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument H7.2.03, pag 65

64 Vraag
U spreekt over een locatie in de buurt, echter is er sprake van zorg aan huis. Wilt u dit
aanpassen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen,
nr. 19.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E5

65 Vraag
Er moet met alle partijen gewerkt worden vanuit één plan. Betekent dit dat er ook fysiek maar
één dossier mag zijn? Of worden partijen geacht de plannen te hebben afgestemd en hiervan
melding te hebben gemaakt in hun eigen dossier. Wat betekent een en ander vanuit privacy
oogpunt? Moeten klanten verplicht alle info -lees huidige zorgplannen van hun eventuele
meerdere aanbieders- laten inzien door andere partijen?
Bijvoorbeeld: een huishoudelijke hulp hoeft geen inzage te hebben in het zorgplan van de
wijkverpleegkundige of thuisbegeleiding.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1/2/3/4). De deelnemende gemeenten streven naar een zo integraal mogelijk
ondersteuningsaanbod dat op elkaar is afgestemd binnen de regels in het kader van privacy.
Hiertoe werken de deelnemende gemeenten met bewerkersovereekomsten en een
privacyconvenant. Voor zoveel als mogelijk is het wenselijk te werken vanuit één plan. Per
organisatie zullen nog afzonderlijke dossiers bestaan.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E17

66 Vraag
Wat betekent een actieve houding van inschrijver. Moeten wij de gemeente blijven najagen
om een beschikking te krijgen terwijl zorglevering al gestart is? Welk verantwoordelijkheid
neemt gemeente hierin?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De aanbieder moet beschikken over een beschikking en/of toewijzing. De gemeente neemt
hierin haar verantwoordelijkheid.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E18

67 Vraag
Betekent dit dat de aanbieder de gemeente moet najagen niet alleen voor beschikkingen,
maar ook om bevestigingen van start-stop berichten?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De aanbieder moet er op toezien tijdig start-stopberichten te ontvangen.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E19
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68 Vraag
Graag toevoegen dat de gemeente binnen afzienbare periode retourberichten stuurt en de
goedgekeurde uren binnen 30 dagen betaalt aan aanbieder.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd t.a.v. de retourberichten. Voor het voldoen van de
facturen binnen 30 dagen, wordt u verwezen naar Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 2,
gewijzigde eis E22.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 2

69 Vraag
Wij zijn in het bezit van een PSO certificaat trede 3 waaruit blijkt dat wij ons maximaal en
succesvol inzetten t.b.v. SROI. Landelijk is X% van onze inzet voor Social Return. Uiteraard
zetten wij deze werkwijze ook in deze gemeenten voort. Is dit PSO certificaat voldoende
bewijslast van onze inspanning en kunt u hiermee voor ons de eis en monitoring van SROI
laten vervallen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, de PSO is niet voldoende bewijslast van uw inspanning op het terrein van social return.
De beoordelingscriteria van PSO komen niet een op een overeen met het gemeentelijke
beleid social return (bouwblokken), zoals verwoord in bijlage 2 SROI.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 3.7, pag 4

70 Vraag
Kunnen wij er van uit gaan dat er sprake is van overleg op het moment dat u genoodzaakt
bent om de overeenkomst tussentijds aan te passen? Mogelijk komen wij in gezamenlijkheid
tot de juiste aanpassingen, dus dit lijkt ons een wenselijke gang van zaken
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Eventuele wijzigingen hebben gevolgen voor de
overeenkomsten met alle gecontracteerde partijen. Een aanbieder heeft de mogelijkheid bij
tussentijdse wijziging van de overeenkomst de overeenkomst te ontbinden.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E21

71 Vraag
Graag toevoegen dat de gemeente er bij nieuwe productcodes ook voor zorgt dat de
beschikkingen dienovereenkomstig op tijd worden aangepast. En dat de gemeente uiterlijk na
periode 2 van het nieuwe jaar volledige duidelijkheid heeft gegeven over de inrichting van de
producten en de nieuwe beschikkingen te hebben aangeleverd. Indien dit later is, dan is
zorgaanbieder gerechtigd om een voorschot voor de geleverde diensten te vragen. De
zorgaanbieder zal hiertoe een voorschotfactuur opstellen.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Uw verzoek is niet gehonoreerd. De eis is niet gewijzigd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 4.5, pag 5

72 Vraag
Hebben wij u goed begrepen dat het budgetplafond niet van toepassing is voor Wmo
dienstverlening, waaronder individuele begeleiding?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dit is correct.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 5.2, pag 6

73 Vraag
Wij hebben behoefte aan een langere opzegtermijn. Het is van belang dat wij tijdig weten op
welke manier wij bedrijfsmatig moeten voorsorteren op het al dan niet eindigen van het
contract. Wij verzoeken u om opzegging/verlenging 6 maanden voor einde looptijd aan ons
kenbaar te maken.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Een opzegtermijn van drie maanden wordt als redelijk
beschouwd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 5.3, pag 6

74 Vraag
Wij missen in dit artikel de aspecten samenwerking en overleg. Wij denken graag met u mee
om samen tot passende oplossingen te komen om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
te kunnen blijven realiseren. In hoeverre betrekt u ons bij eventuele wijzigingen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
In het inkoopdocument, onder 4.8, is regulier overleg opgenomen. Deze voorwaarden maken
onderdeel uit van de overeenkomst.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 7.3, pag 6

75 Vraag
Uiteraard zullen wij ons maximaal inzetten om de zorgcontinuïteit te regelen in geval van
einde contract. Echter doen wij dit graag in samenwerking met u. Wat is uw mening hierover?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Uitfasering of overnemen van cliënten is een zaak tussen de oude en nieuwe opdrachtnemer,
op basis van de afspraken die voortvloeien uit de contracten. De deelnemende gemeenten
bewaken de naleving hiervan en blijven graag op de hoogte van de voortgang.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 7.3, pag 7

76 Vraag
In geval van ontbinding van de overeenkomst, kunnen wij er van uitgaan dat wij de laatst
gewerkte periode nog wel bij u kunnen factureren?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, daar mag u van uitgaan. Het is redelijk om reeds geleverde zorg te te betalen, tenzij er
sprake is van een zodanige situatie dat de betaling van de zorg onterecht zou zijn.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 9.3, pag 8

77 Vraag
Wij verzoeken u om specifieker aan te geven binnen hoeveel werkdagen wij dienen te starten
met onze dienstverlening?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 20-06-2016 Pagina 17 of 83



 

 

 

 

Hiervoor wordt u verwezen naar de treeknormen waarin per ondersteuningsvorm de
aanvaarde wachttijden specifiek uitgewerkt zijn. De Treeknormen zijn te raadplegen
via http://www.zorgcijfers.nl/actuele-cijfers/maximaal-aanvaardbare-wachttijden-
treeknormen/58. Deze link wordt opgenomen in Bijlage 9:Overeenkomst Inkoop Jeugd en
Wmo versie 2. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 25.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 10.4, pag 9

78 Vraag
Wij voegen graag aan dit artikel toe:
 Tenzij de veiligheid van de medewerker in het gedrag komt. 
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Het kan zijn dat de zorg wordt stopgezet als de
veiligheid van de medewerker in het gedrang komt. Dit is geregeld in 10.1 van de Bijlage
9_Overeenkomst versie 2. Echter, daarmee eindigt de verantwoordelijkheid niet. De
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer ligt dan op het gebied van doorverwijzing,
opschaling of melding bij het lokale team.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 11.5, pag 9

79 Vraag
Aanlevering van de controleverklaring voor 15 februari is onmogelijk. Wij verzoeken u om
deze datum aan te passen naar 1 april.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Wij begrijpen dat het opleveren van een
controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te
komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten
zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april.
Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 19.1, pag 15

80 Vraag
De Archiefwet 1995 is van toepassing op overheidsorganen. Op ons als zorgaanbieder is de
Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Wij verzoeken u om dit aan te passen.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw verzoek is gehonoreerd. Zie hiervoor Bijlage 9_Overeenkomst Inkoop Jeugd en Wmo
versie 2. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 27.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, 25.1, pag 14

81 Vraag
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Artikel 25.1 van de Overeenkomst Inkoop Jeugd en Wmo luidt als volgt:

25.1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst
zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever aan een derde over te dragen, noch
de rechten te bezwaren, te verpanden, te belasten met een beperkt recht. Deze toestemming
zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De Opdrachtgever is gerechtigd aan het
verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Hierin wordt omschreven dat het overdragen van rechten en/of plichten aan derden slechts
met voorafgaande goedkeuring van de Gemeente mogelijk is. Veel ondernemingen en
aanbieders aan de gemeenten hebben een financiering bij een bancaire instelling. Voor deze
financieringen worden zekerheden verstrekt. De zekerheid die daarbij veelal wordt verstrekt
en gevraagd is de vordering die zij op gemeenten(klanten) gaan krijgen in de toekomst. Door
de kredietcrisis in o.a. Griekenland komt er meer regeldruk vanuit Europa. Bancaire
instellingen mogen voortaan alleen financieringen verstrekken als er contractuele zekerheden
kunnen worden overlegd. Het zogenoemde verpandingsverbod leidt ertoe dat de vorderingen
die onder dit artikel zijn ontstaan, niet kunnen worden verpand aan de bank. Geen
verpanding is geen zekerheid en geen zekerheid leidt ertoe dat aanbieders in de toekomst
mogelijk geen financiering meer kunnen afsluiten.

Wij verzoeken u om artikel 25.1 te vervangen door de volgende tekst:

25.1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst
zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever aan een derde over te dragen. Deze
toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De Opdrachtgever is
gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
25.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals een
pandrecht.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Het artikel is niet gewijzigd. Het is niet onmogelijk om
rechten en verplichtingen te verpanden. De deelnemende gemeenten kunnen overigens
beoordelen of de verpanding van deze rechten en verplichtingen een goede nakoming van
de afspraken in de overeenkomst al dan niet in de weg staat. 

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage 2

82 Vraag
Er wordt gevraagd om binnen 1 week na gunning contact op te nemen met de projectleider
om een plan van aanpak op te stellen over de manier waarop de verplichting wordt ingevuld.
Wij weten niet binnen 1 week na gunning hoe we invulling gaan geven aan social return,
aangezien we ook niet verwachten dat we binnen enkele weken/maanden een omzet van €
200.000,-- (exclusief BTW) zullen realiseren. We lopen daarmee het risico dat we een plan
van aanpak opstellen die na een aantal weken/maanden achterhaald is”. Zou u dit willen
wijzigingen in dat we na de realisatie van een omzet van € 200.000,-- (exclusief BTW)
contact opnemen met de projectleider social return om afspraken te maken over de invulling
van social return
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen,
nr. 23.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd en Wmo 2017, Hoofdstuk 3 De Opdracht

83 Vraag
Hoe gaat u om met de eventuele gevolgen die de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep d.d. 18 mei 2016 heeft op de wijze van indiceren en de rollen van de gemeenten en
de zorgaanbieders hierbij?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De deelnemende gemeenten beraden zich op dit moment over de eventuele gevolgen van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016 m.b.t. Huishoudelijke
ondersteuning voor onderhavig inkooptraject, waar het gaat om de rollen van de gemeenten
en de zorgaanbieders in het indicatietraject. De deelnemende gemeente treden met de
gegunde zorgaanbieders in overleg om te komen tot werkafspraken als blijkt dat de uitspraak
inderdaad gevolgen heeft voor de overeenkomsten tussen gemeenten en zorgaanbieders.
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Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E32

84 Vraag
Graag toevoegen dat overmacht moet worden uitgesloten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de
situatie dat zorgaanbieder afhankelijk is van de softwareleverancier en minder of geen
invloed kunnen uitoefenen op timing bij oplossen van problemen.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Uw verzoek is niet gehonoreerd. Bij overmacht dient u in overleg te treden met de
deelnemende gemeenten.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E43

85 Vraag
Meewerken aan de totstandkoming van koppelingen aan het systeem van de gemeente is
natuurlijk prima. De hoeveelheid tijd die daarmee gepaard gaat, moet echter wel redelijk en
billijk zijn. Naast menskracht is er natuurlijk ook een kostencomponent, zouden we dat
kunnen maximeren op € x?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. De kostencomponent is niet gemaximeerd.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E45

86 Vraag
Wordt hier het cliëntenbestand van de betreffende gemeente bedoeld en niet het bestand van
de zorgaanbieder?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het gaat hier om alle cliënten die in verband staan met de gecontracteerde dienstverlening.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E47

87 Vraag
Graag  toevoegen dat het gaat om standaard aanleveringen aan CAK van alle klanten,
waarbij geen uitzonderingen zijn in de zin van bepaalde klantgroepen die, als ze aan
bepaalde voorwaarden voldoen, voor een bepaald deel en bepaalde periode worden
uitgesloten van de CAK. Dat kunnen we doorgaans namelijk niet realiseren in de software.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De gecontracteerde aanbieders dienen volgens de geldende regelgeving aan te leveren bij
het CAK.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E50

88 Vraag
Graag toevoegen dat deze medewerking redelijk en billijk moet zijn qua tijdsbesteding en dat
zorgaanbieders zich het recht voorbehouden om niet of later mee te werken i.v.m. tijdsdruk
en prioriteiten.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. De tekst is niet gewijzigd.
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Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument jeugd en Wmo, Programma van Eisen, E16

89 Vraag
Voor welke producten kan een huisarts of een medisch specialist verwijzen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dat geldt uitsluitend voor Jeugdhulp. Voor Wmo geldt de bedoelde doorverwijzing niet.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument paragraaf 4.3, pagina 23

90 Vraag
Hoe dient de Eigen Verklaring te worden gehanteerd indien in perceel 3 samenwerking wordt
gezocht met andere partijen, maar de inschrijver wel zelfstandig kan voorzien in perceel 1
en/of 2?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
In dat geval wordt u voor perceel 3 verwezen naar de bepalingen hierover in het
inkoopdocument, hoofdstuk 3, paragraaf 4.3. Voor percelen 1 en/of 2 vult de inschrijver zelf
een Eigen Verklaring in.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument paragraaf 7.3, pagina 70

91 Vraag
Een van de categorie specifieke eisen is: In te schrijven voor een minimaal volume van
200.000 euro. Hoe dient deze eis gehanteerd te worden in geval van een samenwerking
tussen partijen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
In dat geval telt het volume van de samenwerkende partijen gezamenlijk.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage 2_Social Retun on Investment, pagina 3

92 Vraag
Dient er ook contact opgenomen te worden met de projectleider Social Return indien de
verwachte omzet niet de grens van 200.000 euro omzet per opdrachtnemer overschrijdt? De
eerste 200.000 euro omzet is immers uitgezonderd van Social Return.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat hoeft u dan niet te doen. De omzet tot 200.000 euro (exclusief BTW) is uitgezonderd
van Social Return. Zolang de omzet 200.000 euro of lager is, hoeft geen contact opgenomen
te worden met de projectleider Social Return.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9_Overeenkomst Inkoop Jeugd en Wmo, artikel 23.1 en 23.3

93 Vraag
Opdrachtnemer is verplicht de spelregels en validatieregels van 2015 te hanteren. Waarom
wordt er niet voor gekozen om gebruik van de meest recente regelgeving verplicht te stellen,
dus van 2016?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De deelnemende gemeenten hebben gekozen voor de spelregels en validatieregels van
2015. Dit is niet gewijzigd.

Nr:
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Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument H 4.5 (pag.24)

94 Vraag
U stelt dat de Inschrijver een stabiele onderneming is, wiens continuïteit is gegarandeerd
gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief een mogelijke verlenging.
Is onze aanname correct dat door het tekenen en indienen van de Eigen Verklaring wij
voldoen aan deze eis?
Als onze aanname niet correct is, wilt u dan aangeven op welke wijze wij moeten aantonen
dat we voldoen aan deze eis?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja uw aanname is correct, mits de Eigen Verklaring correct is ingevuld en ondertekend.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om bewijsstukken op te vragen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Tarievenblad - EED

95 Vraag
De diagnostiek boven 800 minuten staat er niet meer bij. Deze hebben we sporadisch nodig.
Waarom kan dit in regio Utrecht West niet meer geboden worden?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit  kan niet meer geboden worden, omdat uit de kwartaal rapportages is gebleken dat er
nagenoeg geen diagnostiek wordt geleverd boven de 800 minuten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument H 4.6 (pag. 24)

96 Vraag
'De verzekering heeft een einddatum die gelegen is na het tijdstip waarop de inschrijver aan
al zijn verplichtingen heeft voldaan'.
Bedoelt u met 'tijdstip' einddatum overeenkomst?
Zo nee, wilt u dan aangeven wat of welk u moment u met 'tijdstip' in deze zin bedoelt?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat is niet correct. Het gaat om het tijdstip dat gelegen is na de einddatum van de
overeenkomst.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument H 4.8 (pag. 25)

97 Vraag
Regulier overleg
- op basis van welke criteria selecteert de gemeente de inschrijvers met wie ze regulier
overleg willen plegen?
- is dat bij elk overleg dezelfde (groep) inschrijver(s)?
- wordt de tijd die door de 2 contactpersonen van de inschrijvers hieraan besteed wordt,
vergoed?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Op basis van contractgrootte en innovatie;
2) Nee, dat is niet (altijd) dezelfde (groep) inschrijver(-s);
3) Nee, die tijd wordt niet vergoed.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument H 5.6 (pag. 30)

98 Vraag
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E32
U vraagt van de inschrijver binnen de door de opdrachtgever gestelde deadline gegevens
aan te leveren op straffe van een stop in de toewijzingen en een geldboete.
- Kunt u een planning van periodieke uitvraag ter beschikking stellen aan de inschrijver?
- Kunt u een minimale termijn hanteren van bijvoorbeeld 30 dagen tussen de uitvraag en de
deadline?
- Kunt u bij het niet-ontvangen van de gevraagde gegevens een herinnering aan de
inschrijver verzenden, voordat u overgaat op het inzetten van de genoemde maatregelen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1/2/3 Nee, de gewenste uitvragen worden tijdig aangegeven en met veelal een minimale
termijn van 30 dagen en altijd met een herinnering.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5 - Budgetplafond

99 Vraag
In bijlage 5 staat "Tevens zal er rekening worden gehouden met de wensen van iedere
individuele gemeente waarbij men de voorkeur kan uitspreken om bepaalde opdrachtnemers
voor het nieuwe jaar een hoger budgetplafond" - Hopelijk wordt hier niet mee bedoeld dat er
een plafond per gemeente van kracht is? Voor ons als kleine aanbieder geeft zit veel meer
administratieve last (bijv. 3 cliënten per gemeente is gemiddeld, maar wat als er in dat jaar 1
cliënt van gemeente A wordt aangemeld, en 4 van gemeente B)
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het budgetplafond is kaderstellend voor de regio en indicatief per gemeente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument H5.8 (pag. 31)

100 Vraag
E43
'U werkt mee aan de totstandkoming van de benodigde koppelingen aan ons systeem'
Kunt u expliciet aangeven om welk systeem het hier gaat?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, op dit moment nog niet.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument H5.11 (pag. 32)

101 Vraag
E50 en E52
- Als er gevraagd wordt om extra onderzoek of second opinion, door de gemeenten, dan
gaan wij er vanuit dat de kosten hiervan door de gemeenten gedragen worden. Is onze
aanname correct?
- Als de gemeente een onderzoek of second opinion wenst, dan gaan wij ervan uit dat dit
door een onafhankelijke derde gaat gebeuren. Het lijkt ons niet juist dat een opdrachtgever
de boekhouding en werkwijze van de opdrachtnemer zelf controleert. Is onze aanname
correct?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Ja, dat is correct;
2) Nee, dat is niet correct. Opdrachtgever mag ook zelf overgaan tot een materieel onderzoek
over de geleverde zorg en een second opion verrichten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5 - Budgetplafond - Gemiddelde voor kleine aanbieders

102 Vraag
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Er wordt aangegeven dat per cliënt een gemiddeld budget per kalenderjaar beschikbaar is.
Voor kleine aanbieders fluctueert dit gemiddelde enorm op basis van instroomaantallen en
instroommoment (een aanmelding begin van het jaar weegt zwaarder op het budget dan eind
van het jaar). Dit is dus voor kleine aanbieders geen faire manier van rekenen, omdat e.e.a.
zich niet kan uitmiddelen. Hoe pakt de regio dit aan?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit gaat in overleg en is afhankelijk van de gecontracteerde aanbieder.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument blz. 43 - Leeftijdgrens EED

103 Vraag
In het inkoopdocument wordt gezegd dat de leeftijdsgrens voor het starten van een traject
diagnostiek/behandeling van EED tot en met 14 jaar is. Dit verbaast ons, gezien het feit dat
de meeste regio's dit tot en met 12 jaar vergoeden. Een ruimere openstelling, terwijl de zorg
geleverd moet worden tegen een zeer lage vergoeding (75% van het NZa tarief) gezien de
kwaliteitseisen en de eisen aan behandelaars (alleen WO geschool en WO+, registraties, etc)
die worden gesteld. Wij zijn benieuwd naar de onderbouwing van de uitbreiding van het
aantal levensjaren.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. Dit moet inderdaad 12 jaar zijn. Dit is gewijzigd. De tekstwijziging treft u aan
in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 8.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5

104 Vraag
Opbouw van het budgetplafond
Er wordt een correctie van de gemiddelde prijs voor de opgelegde bezuinigingsdoelstelling
voor de gemeente genoemd.
- Is al bekend hoe hoog deze correctie is?
- Wanneer en hoe wordt inschrijver hiervan op de hoogte gesteld?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Nee, dit is op dit moment nog niet bekend.
2) Indien van toepassing

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft bijlage 8 Eigen Verklaring (pag. 11)

105 Vraag
U geeft hier aan dat de inschrijver moet aangeven op welke wijze deze aan de gevraagde
selectiecriteria voldoet. Deze staan niet ingevuld. Is onze aanname correct dat wij niet
hoeven in te vullen, omdat de wijze waarop wij aan de selectiecriteria voldoen, aangegeven
staat in onze offerte?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dit is correct

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 6 - In EED zorg zijn orthopedagoog generalist en gz psycholoog wél

hoofdbehandelaar
106 Vraag
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Hier wordt gesteld dat de gz-psycholoog en orthopedagoog generalist slechts taken onder
supervisie mogen uitvoeren (als medebehandelaar). Dit is vreemd, want een GZ psycholoog
is BIG geregistreerd en benoemd als hoofbehandelaar. In de dyslexiezorg gelden beide
genoemde beroepsgroepen (zowel GZ psycholoog als Orthopedagoog Generalist) wél als
hoofdbehandelaar (zie kamerbrief minister Schippers 2 juli 2013 over
hoofdbehandelaarschap ggz). Dit staat ook zo aangeschreven bij de kwaliteitsinstituten
dyslexie waarnaar jullie in het inkoopdocument wel verwijzen.

Wij verzoeken de regio dat deze bepaling voor dyslexiezorg wordt gewijzigd!
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Voor EED worden de uitgangspunten gevolgd zoals
vermeld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 2.0. en zo ook de eisen voor
hoofdbehandelaar.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 13

107 Vraag
Er staat bijlage 11 op dit document
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. De nieuwe versie met de correcte naam is geüpload. Zie hiervoor Bijlage
13_ Holdingverklaring versie 2. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen,
nr. 31.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft bijlage 9 overeenkomst 11.5

108 Vraag
De financiële productieverantwoording en de controleverklaring op de geleverde productie
dient uiterlijk voor 15 februari van het opvolgende kalenderjaar aangeleverd te worden.
De periode tot de genoemde uiterste datum is bijzonder kort, wij verzoeken u deze datum te
verschuiven naar ten minste 1 maart.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Wij begrijpen dat het opleveren van een
controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te
komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten
zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april.
Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 14 - Akkoordverklaring

109 Vraag
Vraag 4: volgens bijlage 2 gaat het hier om de productie boven 2 ton, daarnaast geldt voor
2017 een inspanningsverplichting, kan dit aangepast worden op de akkoordverklaring?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. Dit is gewijzigd. De wijziging treft u aan in Bijlage
14_Formulier Akkoordverklaring versie 2. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage
16_Tekstwijzigingen, nr. 32.

Nr:
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Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft bijlage 7

110 Vraag
3. Perceel 1 Jeugd
In de toelichting van deze bijlage vraagt u nieuwe inschrijvers (zonder productie in 2015 of
2016) dit 'achter bij de omschrijving aan te geven'.
- Ons is niet duidelijk waar dit moet worden aangegeven, kunt u aangeven welke kolom van
het overzicht u bedoelt?

Daarnaast geeft u aan dat in deze situatie bij de opgave 2015 1 cliënt ingevuld moet worden
met het tarief dat we voor deze cliënt willen gaan rekenen.
- Het jaartal 2015 staat in het excel-overzicht nergens genoemd, welke kolom(men) wordt of
worden bedoeld voor de opgave over 2015?
- Is het de bedoeling dat er precies 1 cliënt wordt ingevuld of dat de (nieuwe) inschrijver een
offerte maakt voor een aantal cliënten in 2017?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het jaartal 2015 is in de toelichting gewijzigd in 2016. U kunt in de uitvraag bij perceel 1
onder de kop 'Opgave productie 2016' (kolom C en D) uw opgave invullen zoals omschreven
staat in de toelichting. Nieuwe aanbieders geven hier één client aan met het bijbehorende
tarief. Uw indicatie voor 2017, geeft u aan bij de desbetreffende gemeente. U kunt in de
kolom met de titel 'Beschrijf hier uw dienstverlening' bij het betreffende product voor het
productenboek van Utrecht West. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de omschrijving zoals
opgenomen in de tarievenlijst.' (kolom AJ) aangeven dat het om een voor deze regio nieuw
aanbod gaat.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft n.a.

111 Vraag
is er bij perceel 3 sprake van een plafondtarief of van budgetafspraken
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
In Perceel 3 worden hierover nog afzonderlijke afspraken gemaakt met de gecontracteerde
aanbieders.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft pagina 6 1.5

112 Vraag
Wat is de definitie van duurzaam in relatie tot resultaatgerichte ondersteuning?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dat de ondersteuning resulteert in een duurzaam en blijvend resultaat.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 8 : gemiddelde prijs

113 Vraag
klopt het dat de gemiddelde prijs alleen van toepassing is voor jeugd?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 8 definitie intramuraal

114 Vraag
U geeft aan dat de geboden zorg kan bestaan uit: begeleiding, verpleging, verzorging en/of
behandeling. In deze opsomming wordt verblijf niet genoemd, moet deze toegevoegd
worden?
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Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, verblijf moet hier niet toegevoegd worden.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 19 definitie recidive

115 Vraag
U koppelt hier kwaliteit van dienstverlening aan recidive. Een cliënt kan recidiveren terwijl de
geboden kwaliteit meer dan in orde is. Deze koppeling is niet altijd van toepassing,
afhankelijk van doelgroep en ondersteuningsvraag.

Hoe komen de criteria tot stand  in deze monitor?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Deze criteria komen tot stand In samenwerking met de gecontracteerde aanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 15 2.12 4e en 5e bullit

116 Vraag
4e bullit: wat wordt bedoeld? in zijn geheel beëindigen of alleen voor de inschrijver?
5e bullit: rechten ontlenen aan wijzigingen in de planning? ik neem aan dat dit muv art 2.3 is?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Beëindiging betreft in dit verband de aanbestedingsprocedure;
2) Nee, dit is niet correct.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 15 gearceerde deel

117 Vraag
beoordelingsteam: geldt dit alleen voor perceel 3 of voor alle percelen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het beoordelingsteam beoordeelt alle inschrijvingen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 16

118 Vraag
De gemeente behoudt zich het recht om de opdracht niet te gunnen. Betekent dit dat ook al
voldoet de organisatie aan de opdracht, dit kan plaatsvinden? welke redenen kunnen dit dan
zijn? Waar denken jullie aan?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. De resultaten van de inschrijvingen kunnen hiervoor bijvoorbeeld aanleiding
geven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 19 3.2.1 doelstelling 4

119 Vraag
Waar gaat het over met deze eenmalige uitvraag? is dat de intake bij het loket of het
wijkteam?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument  pagina 20 vraaggestuurd resultaatgericht

120 Vraag
Wij zijn als organisatie voorstander van resultaatgerichte financiering, echter  hebben we
begrepen dat recent een proces heeft plaatsgevonden over het resultaatgerichte
financieringsmodel. de strekking van deze uitspraak beperkt een aantal voordelen voor
resultaatfinanciering,  omdat de gemeente verplicht is niet alleen het Wat in de beschikking te
vermelden, maar ook het Hoe.
Handig om dit mee te nemen in de vervolg uitwerking richting resultaatfinanciering
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De deelnemende gemeenten beraden zich op dit moment over de eventuele gevolgen van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016 m.b.t. Huishoudelijke
ondersteuning voor onderhavig inkooptraject, waar het gaat om de rollen van de gemeenten
en de zorgaanbieders in het indicatietraject. De deelnemende gemeente treden met de
gegunde zorgaanbieders in overleg om te komen tot werkafspraken als blijkt dat de uitspraak
inderdaad gevolgen heeft voor de overeenkomsten tussen de deelnemende gemeenten en
zorgaanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 21 3.2.5 1 resultaatmeting

121 Vraag
Deze monitoring is een verzwaring van administratieve lasten, terwijl eerder gesproken wordt
over lastenverlichting. Kunnen we dit zien als een investering /opmaat voor
resultaatfinanciering? Worden de lasten daarna weer verlaagd?

Er wordt gesproken over directe en indirecte uren. wat wordt verstaan onder direct en indirect
uren?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Ja, dat is correct.
2) Onder direct clientgebonden tijd wordt verstaan: De tijd waarin een behandelaar, in het
kader van de diagnostiek, behandeling, begeleiding, contact heeft met de client of met
familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het netwerk) van de patiënt.
Hier valt face-to-face, telefonisch en elektronisch contact via e-mail of internet onder (chatten,
Skype etc.). Onder indirect clientgebonden tijd wordt verstaan: de tijd die de behandelaar
besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct clientgebonden tijd), maar waarbij
de client (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect clientgebonden
tijd valt bijvoorbeeld: Reistijd, het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader
van een activiteit, overleg of hersteltijd na een intensieve behandelsessie.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 6 en pagina 22

122 Vraag
Op bladzijde 6 wordt geschreven dat er sprake zal zijn van een 2 jarig contract met de
mogelijkheid tweemaal een jaar te verlengen. Dit contract is dus voor 2017 en 2018. Op
bladzijde 22 wordt gesproken over de inkoop 2018. Hoe kan dit? wordt hiermee de inkoop
2019 die in 2018 plaatsvindt bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Ja, dat is correct.
2) Ja, dat is correct. Op pagina 22 wordt gerefereerd naar de inkoop voor 2019.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdoc pagina 22 bovenste alinea

123 Vraag
graag toevoegen mits deze passend is binnen de vigerende wet en regelgeving zoals WBP
en mededingingswet
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Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Dit is niet toegevoegd. De overeenkomst en de
bewerkersovereenkomst dekken dit al.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 24 4.5

124 Vraag
U vraagt om gegarandeerde continuïteit  gedurende de looptijd. gegarandeerd door wie? wat
wordt verstaand onder gegarandeerd in deze?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Door de betreffende aanbieder;
2) Dat aanbieder zijn verplichtingen richting cliënten en de deelnemende gemeenten
gedurende de overeenkomst blijft nakomen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 24 klachtenregeling

125 Vraag
U vraagt 2 x per jaar een klachtenregistratie. Kan dit  teruggebracht worden naar 1 x per jaar
vanwege lastenverlichting?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Dit is niet gewijzigd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 25 VOG

126 Vraag
Wat wordt verstaan onder het monitoren. Een VOG wordt uitgevoerd door de rechtbank,
Monitoren van een medewerker is alleen mogelijk in de dagelijkse uitvoering
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Hieronder wordt verstaan dat medewerker blijft voldoen aan de eisen waarvoor de VOG is
afgegeven en dat de werkgever toeziet op het tijdig vernieuwen van de VOG.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft inkoopdocument pagina 29 E22 5e bullit

127 Vraag
Wordt in deze zin met de factuur het berichtenverkeer via Vecozo bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat is niet correct. Hiermee wordt de daadwerkelijke (eind)factuur bedoeld.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft inkoopdocument pagina 30 E32

128 Vraag
Hoe veel tijd is er gelabeld tussen de uitvraag en de deadline?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit wordt aangegeven in de uitvraag.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
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Betreft inkoopdocument pagina 30 E35
129 Vraag

Klanttevredenheid: Wie voert dit onderzoek uit? Over welke relevante gegevens wordt
gesproken?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De deelnemende gemeenten laten dit gezamenlijk uitvoeren. Van aanbieders wordt verwacht
dat zij de deelnemende gemeenten informeren over wie er anoniem in zorg is, zodat deze
clienten niet worden benaderd.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft inkoopdocument pagina 31 E43

130 Vraag
graag toevoegen: met inachtneming van de WBP en zonder additionele kosten van de
opdrachtnemer
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Uw suggestie is niet gehonoreerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn sowieso
gebonden aan de bepalingen uit de Wbp.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft inkoopdocument pagina 31 E45 E 46

131 Vraag
E 45 graag toevoegen met inachtneming van WBP

E46 ontbreekt de woordjes met vragen aan deze zin over de eigen bijdrage?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Uw suggestie is niet gehonoreerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn sowieso
gebonden aan de bepalingen uit de Wbp waarbij een grote verantwoordelijkheid ligt bij
opdrachtgever.

2) Het is niet duidelijk wat uw vraag is.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 34 6.2

132 Vraag
Wordt met het woord categorie het perceel bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, dat is niet correct. Perceel 3 is onderverdeeld in twee categorieen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 59 7.2 perceel 2 arbeidsmatige dagbesteding

133 Vraag
bij omschrijving gaat het toch naast inwoners met een kwetsbare positie toch ook om mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt?

Bij ondersteuningscriteria: Wordt met deze beschrijving bedoeld dat men alleen in
aanmerking komt voor dagbesteding als men niet (betaald) kan werken?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. Het gaat om inwoners met een kwetsbare positie. Dit kunnen ook mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Ja, dat is correct. Als mensen betaald werken, is
dagbesteding veelal niet meer noodzakelijk. Dagbesteding kan voorafgaand zijn aan betaald
werk.

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 20-06-2016 Pagina 30 of 83



 

 

 

 

 

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocumet pagina 60 Inzet en catgeorie specifieke eisen

134 Vraag
Inzet: wat betekent het woord productie druk

specifieke eisen: Wat wordt verstaan onder deskundig
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Onder de productiedruk wordt de werkdruk verstaan.
2) Onder deskundig wordt verstaan aantoonbaar beschikbaarheid van de gangbare
competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pag 61 begeleiding groep

135 Vraag
Bij ondersteuningscriteria wordt gesproken over persoonlijke verzorging. Gat dit over de
persoonlijke verzorging die plaatsvindt  tijdens de begeleiding in de groep?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, het gaat om niet lijfgebonden persoonlijke verzorging. De beschrijving van begeleiding
groep is gewijzigd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nrs. 15 en 16.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 62 inzet

136 Vraag
inzet: graag het woordje compenseren vervangen door ondersteuning bij. Dit gaat meer uit
van eigen kracht
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen,
nrs. 15 en 16.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 64 resultaat

137 Vraag
resultaat 2e aandachtspunt

graag ( is met begeleiding) toevoegen
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen,
nrs. 17, 18 en 19.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument pagina 70 en 71

138 Vraag
Hebben de rekenvoorbeelden alleen betrekking op jeugd?

Klopt het dat Wmo geen budgetplafond of gemiddelde prijs kent?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct.
Ja, dat is correct.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft overeenkomst inkoop jeugd en wmo pag 5 4.3

139 Vraag
Wat is de definitie van vastgestelde afname?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Met vastgestelde afname wordt bedoeld de verantwoorde productie zoals opgegeven in de Q
uitvraag waar overeenstemming over is.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft overeenkomst inkoop jeugd en wmo par. 4.6

140 Vraag
geldt 4.6 alleen voor jeugd?

beoordeling  bijstelling op basis van Q2 2017 of 2018?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Ja, dat is correct. Artikel 4.6 geldt alleen voor jeugd.
2) Nee, dat is niet correct. De beoordeling geschiedt op basis van Q2 van het lopende jaar.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugd en wmo par 4.9

141 Vraag
wordt bedoeld 4 x per jaar? meerdere producten ook mogelijk?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. Vier keer per jaar wordt bedoeld. Ja, dat is correct. Meerdere producten zijn
mogelijk.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft bijlage 5 en pag 72 inkoopdocument

142 Vraag
•	Tav budgetplafond
o	Geldt het budgetplafond voor zowel jeugd als WMO? In het document wordt hier
verschillend over gesproken. In bijlage 5 staat expliciet  dat  “voor de WMO is gekozen om
niet te gaan werken met een budgetplafond”, terwijl op pag. 72 van het inkoopdocument wel
sprake is van een budgetplafond voor perceel 2 (WMO). En op pagina 6 van hetzelfde
document is er sprake van plafondtarieven (= vaste tarieven) voor WMO aanbieders.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het budgetplafond is uitsluitend van toepassing op jeugd. Voor Wmo is dit indicatief.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft pag 72

143 Vraag
•	Tav perceel innovatie
o	Moet de innovatie betaald worden uit het budgetplafond of is er extra budget beschikbaar.
En geldt dit dan voor zowel jeugdwet als WMO? Uit het rekenvoorbeeld op pagina 72 lijkt de
eerste optie aan de orde.
o	Indien innovatie met meerdere partijen wordt ontwikkeld en uitgevoerd, dient er dan een
hoofaanvrager te zijn met onderlinge verrekening of dienen de verschillende partijen ieder
hun eigen aandeel in?
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Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Ja, dat is correct. Er worden geen extra middelen beschikbaar gesteld. Dit geldt zowel voor
Jeugdhulp als Wmo.
2) Voor de beantwoording van dit deel van uw vraag wordt u verwezen naar het
Inkoopdocument, paragraaf 4.3.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft inkoopdocument

144 Vraag
•	Tav resultatenmatrix
o	UW ontwikkelt een resultatenmatrix in het ondersteuningsplan, en vraagt ons akkoord te
gaan met toepassing van dit instrument. Hoe kunnen wij dit geven als het instrument nog
ontwikkeld moet worden?
o	Hoe worden aanbieders betrokken bij de ontwikkeling van deze matrix?
o	Is er al iets te zeggen welke parameters in deze matrix zullen worden opgenomen?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Na gunning worden gecontracteerde aanbieders betrokken bij de ontwikkeling. Nee, over de
parameters kunnen de deelnemende gemeenten nog niets zeggen. De parameters zijn een
onderdeel van de ontwikkeling.

Nr:
Categorie Bewijslast
Betreft Bijlage 7 Perceel Categorie en Product

145 Vraag
In tabblad 1 Toelichting Uitvraag is een gedeelte van regel 44 niet zichtbaar. Kan dit
aangepast worden?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. Zie hiervoor Bijlage 1_Tarievenlijst 2017 versie 2.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst jeugdhulp wmo par 6.4

146 Vraag
is het mogelijk om  toe te voegen dat de opdrachtgever een redelijke termijn krijgt om te
onderzoeken of betaling onterecht is, waarna overgegaan kan worden tot?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Dit voegt voor opdrachtgever niets toe. Zij zal haar
onderzoek zorgvuldig uitvoeren in overeenstemming met de afspraken in de overeenkomst,
artikel 12.1.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugd en wmo par 6.6

147 Vraag
laatste zin na jeugdhulp Wmo toevoegen? of gaat dit alleen over jeugdhulp?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dit is correct. Uw suggestie is gehonoreerd. "Wmo" is in dit artikel toegevoegd. Zie
hiervoor Bijlage 9_Overeenkomst Jeugd en Wmo versie 2. De tekstwijziging treft u aan in
Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 24.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugdhulp en wmo artikel 7
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148 Vraag
is het mogelijk een artikelnummer toe te voegen indien de opdrachtnemer gerechtigd is  de
overeenkomst te beëindigen zoals beschreven in artikel 4.3?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugdhulp Wmo artikel 11.5

149 Vraag
Graag de datum verlaten naar 1 april, conform protocol IZA
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Wij begrijpen dat het opleveren van een
controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te
komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten
zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april.
Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugdhulp Wmo artikel 12.2

150 Vraag
in dit artikel staat dat opdrachtgever en opdrachtnemer beide een
klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Begrijpen wij het goed dat de cliënt dus mee moet
werken aan 2 onderzoeken?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct. Insteek is om de client zo weinig als mogelijk te bevragen.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugdhulp en wmo artikel 13.3

151 Vraag
Wie is formeel gerechtigd om locatie (woon/dagbesteding) te sluiten? In onze locaties is altijd
sprake van combinatie WLZ en Wmo
Is dit de inspectie voor de gezondheidszorg of bijvoorbeeld andere wethandhaving bij
onveiligheid bv?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het betreft hier de aangewezen toezichthouder. Indien nodig zal deze vanuit zijn
bevoegdheid maatregelen nemen.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugdhulp en Wmo

152 Vraag
artikel 21.2 opmerking: graag toevoegen inclusief overgangsrecht
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
In dit artikel is het overgangsrecht toegevoegd. Artikel 21.2 is in Bijlage 9_Overeenkomst
Inkoop Jeugd en Wmo versie 2 gewijzigd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage
16_Tekstwijzigingen, nr. 29.

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 20-06-2016 Pagina 34 of 83



 

 

 

 

 

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft bijlage 5 en 7 en pagina 72 inkoopdocument

153 Vraag
Indien er sprake is van plafondtarieven, wat moeten we dan invullen in bijlage 7? Moeten we
hier uitgaan van laatste kwartaalcijfers 2015, de toekomstverwachtingen 2017 of kunnen we
hier overal 1 invullen omdat er plafondtarieven zijn en geen budgetplafond.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Op tabblad 'perceel 1 Jeugd' gaat u onder 'opgave 2016' uit van uw te verwachten realisatie
2016 op basis van bestaande contractafspraken. Nieuwe aanbieders hanteren de werkwijze
zoals omschreven in de toelichting. U schrijft voor 2017 per gemeente in op basis van uw
verwachte productie voor 2017.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft bijlage 5 budgetplafond

154 Vraag
Begrijpen wij het goed dat t budgetplafond geldt voor jeugdhulp, maar niet voor Wmo?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Ja, dat is correct.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft bijlage 5 budgetplafond

155 Vraag
bij rekenvoorbeeld 2 vragen wij ons af of er op deze manier  wel een impuls gegeven wordt
tot doelmatiger werken
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Als aanbieder kun je je onderscheiden door prijsbewust te werken. Dit wordt met name
interessant in de fase dat de deelnemende gemeenten resultaatgericht gaan inkopen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5: Budgetplafond en gemiddelde prijs

156 Vraag
Kan de regio aangeven wat de reden is voor het hanteren van een gemiddelde prijs per
inwoner? Het is ons onduidelijk waarom met een gemiddelde prijs wordt gewerkt, aangezien
er ook nog met DBC's wordt gewerkt (die op zichzelf al een gemiddelde zijn). Het is van te
voren moeilijk te voorspellen hoeveel zorg nodig is om een cliënt goed te kunnen
behandelen. Ook is het door de DBC-structuur vrijwel onmogelijk om op een gemiddelde prijs
te sturen. Graag uw redenatie.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Het hanteren van de gemiddelde prijs is een sturingsinstrument naar doelmatige zorg.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.3. De locale teams als centrale speler

157 Vraag
U geeft aan dat u tijdig inzicht wilt krijgen in de (tussentijdse) resultaten. Hoe wordt de privacy
hierbij gewaarborgd?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
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Informatieverstrekking vindt plaats conform de geldende privacy wetgeving. Zowel gemeente
als zorgaanbieder dient zich hieraan te houden. Opdrachtgever zal dan ook geen gegevens
eisen of een wijze van gegevensverstrekking die niet conform Wbp en overige
privacyregelgeving is en waarvoor onvoldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen (zie
ook Bijlage 10_Bewerkersovereenkomst versie 2)

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.4. Het ondersteuningsplan als gezamenlijke basis

158 Vraag
U geeft aan dat in de periode april tot december 2016 gemeenten en inschrijvers het format
en werkwijze rond het ondersteuningsplan uitwerken. Wie bedoelt u met inschrijvers? is dit
een selecte groep? En hoe wordt deze selectie gemaakt.
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De eerste aanzet hiertoe staat beschreven in het Inkoopdocument, onder 3.2.5. en wordt in
de loop van 2017 verder uitgewerkt.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.5. Nog verder uit te werken thema's in 2016

159 Vraag
U noemt een drietal punten voor de resultatenmeting als bron voor een nieuw beleid.
Hieronder geeft u aan dat door deze informatie gerichter ingezet kan worden op de
transformatie en dat hierdoor bepaald kan worden met welke partners deze transformatie het
beste vormgegeven kan worden. Ons is niet duidelijk, hoe u partners selecteert. Kunt u dit
aangeven?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
De eerste aanzet hiertoe staat beschreven in het Inkoopdocument, onder 3.2.5. en wordt in
de loop van 2017 verder uitgewerkt.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Eis 22.

160 Vraag
U geeft aan dat de declaraties maandelijks moeten worden ingediend. Verloopt dit middels
JW321?
Aanvullend zouden wij graag willen weten wat de procedure van de eindafrekening is?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) De voorkeur van de deelnemende gemeenten gaat uit naar de JW303;
2) De procedure voor de eindafrekening zal tijdig kenbaar worden gemaakt.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Eis 36. Wachtlijst en wachttijd

161 Vraag
U geeft aan dat wanneer er een wachtlijst bestaat langer dan drie weken, dat dit gemeld dient
te worden.
Wat is het doel hiervan? en bent u zich ervan bewust dat een wachtlijst/wachttijd al snel
ontstaat door externe factoren. Denk hierbij aan schoolvakanties; als dyslexiezorg aanbieder
zijn wij afhankelijk van de informatie aanlevering door scholen. Wanneer er een
schoolvakantie is, kan er geen informatie opgevraagd worden bij school. Ook vragen wij ons
af hoe u een wachtlijst/wachtttijd definieert. Vanaf wanneer wordt gerekend? Vanaf het
moment van aanmelding, of vanaf het moment van de intake tot behandeling, etc?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) Het doel hiervan is het monitoren van tijdige hulpverlening;
2) Ja, de deelnemende gemeenten zijn zich daarvan bewust;
3) Eis 36 is gewijzigd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 3;
4) Eis 36 is gewijzigd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 3.
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Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Eis 39 Informatieverstrekking

162 Vraag
U geeft aan dat de aanbieders alle informatie dienen de verstrekken die relevant is voor de
uitvoering van de overeengekomen ondersteuning. Hoe wordt de privacy van de cliënten
hierbij gewaarborgd?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Informatieverstrekking vindt plaats conform de geldende privacy wetgeving. Zowel gemeente
als zorgaanbieder dient zich hieraan te houden. Opdrachtgever zal dan ook geen gegevens
eisen of een wijze van gegevensverstrekking die niet conform Wbp en overige
privacyregelgeving is en waarvoor onvoldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen (zie
ook Bijlage 10_Bewerkersovereenkomst versie 2)

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Eis 50

163 Vraag
U geeft aan dat aanbieders mee dienen te werken aan verwachte en onverwachte controles
door de regio of door daartoe aangewezen derden op de inhoudelijke kwaliteit en op
presentie- en financiële administraties op basis van het nog op te stellen protocol. Aanbieders
moeten meewerken aan controles op de informatiebeveiliging en waarborging van de
privacybescherming. Hoe wilt u dit alles controleren, zonder de waarborging van privacy in
gevaar te brengen? Houdt u hiermee ook rekening met de eisen die gesteld worden aan de
personen die een dergelijke controle moeten uitvoeren, zoals bijv. het feit dat deze persoon
een hoofdbehandelaar dient te zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
1) De controles zullen worden uitgevoerd door een hiertoe bevoegd persoon;
2) Ja, hier wordt rekening mee gehouden.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft 7.1 Perceel 1: Jeugd

164 Vraag
U geeft aan dat de categorie Advies en Expertise alleen kan worden ingezet na een
verwijzing van het lokale team. Wat is hiervan de reden?
Antwoord Vrijgegeven: 18-06-2016
Dit is een keuze van de deelnemende gemeenten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.04 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

165 Vraag
U geeft in de omschrijving aan dat ondersteuning op het gebied van dyslexie ook kan
plaatsvinden door hulp en aanpassingen in het onderwijs. Bent u zich ervan bewust dat dit
niet voor EED geldt? Deze vorm van dyslexie vraagt een behandeling in de zorg.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Hier wordt bedoeld de lichte vormen van EED die niet voor behandeling in aanmerking
komen. Met ‘kan ook’ wordt bedoeld ‘mede’ in het geval van EED. Het onderwijs heeft primair
een zorgplicht voor zijn leerlingen en kan hiervoor niet weglopen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.04 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
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166 Vraag
U geeft bij resultaat weer dat het resultaat van een dyslexiebehandeling moet zijn dat de
jeugdige en zijn/haar omgeving weten om te gaan met de EED en dat de ouders en het
onderwijs weten hoe ze de jeugdige optimaal kunnen stimuleren in de ontwikkeling. Hoe wilt
u deze resultaten gaan opnemen in de UW-Resultatenmatrix, waarbij u aangeeft dat u in
ieder geval meet op klantervaringen, doelrealisatie en recidive (een begrip dat bij EED niet
van toepassing is aangezien dit een aangeboren neurobiologische stoornis betreft...)? En hoe
wilt u doelrealisatie gaan meten? Dit is een erg lastig begrip binnen de dyslexiezorg,
aangezien een resultaat van een groot aantal (soms niet te meten) factoren afhankelijk is.
Graag uw redenatie.

Als toevoeging over de kwaliteitsmerting willen wij u er graag op wijzen dat er momenteel
landelijk al een cliënttevredenheidsonderzoek voor dyslexiezorg bestaat, namelijk de CQi
voor dyslexiezorg. Een aantal jaar geleden is er vanuit de overheid veel tijd en geld gestoken
in de ontwikkeling en implementatie van de Consumer Quality Index Dyslexie (CQi, Nivel). De
CQ-index heeft als doel klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van
transparantie en vraagsturing in de zorg. Specifiek voor de dyslexiezorg is de CQI Dyslexie
ontwikkeld, gericht op de kwaliteit van de zorg rondom ernstige dyslexie vanuit het
perspectief van ouders van kinderen met dyslexie - Welke kwaliteitsaspecten vinden ouders
van kinderen met ernstige dyslexie belangrijk? - Wat zijn de ervaringen van deze ouders met
de zorg en verschillen die ervaringen tussen zorgaanbieders? - Wat zijn de psychometrische
eigenschappen en het discriminerend vermogen van de vragenlijst? De vragenlijst is
ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, bestaande vragenlijsten en kwalitatief
onderzoek. De vragenlijst werd in de pilotfase in twee fasen uitgetest: kleinschalige
dataverzameling voor het vaststellen van de psychometrische eigenschappen en een
grootschalige dataverzameling onder 20 zorgaanbieders voor het vaststellen van het
discriminerend vermogen. CQI Dyslexie is geschikt voor het in kaart brengen en vergelijken
van ervaringen met de zorg rondom dyslexie. Dit is dus al een vrij brede, bestaande
vragenlijst die voor alle dyslexiezorgaanbieders gebruikt kan worden. Hiermee kunnen
resultaten onderling ook vergeleken worden.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Op dit moment is nog niet beschreven wat de preciese uitkomst is van de resultaat matrix. Bij
het vaststellen zal rekening worden gehouden met al bestaande meetinstrumenten zoals de
CQi.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.04 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

167 Vraag
U geeft bij de categoriespecifieke eisen aan dat de diagnostiek maximaal 12 uur mag
beslaan. Dit is niet conform de Veldnorm
(http://www.nrd.nu/images/downloads/factsheet%20dyslexiezorg%2002%20veldnorm%20ver
%202.0.pdf) van de twee kwaliteitsinstituten voor de dyslexiezorg, waarin beschreven wordt
dat maximaal 900 minuten besteed mag worden aan diagnostiek en dat komt overeen met 15
uur.
Bent u zich ervan bewust dat, wanneer u wenst dat het gebruik van de dyslexiezorg afneemt,
diagnostiek juist een middel is om dit te bewerkstelligen? En dat u, door deze te beperken tot
12 uur, aanbieders niet de kans geeft om goede diagnostiek te doen? Hierdoor bestaat de
kans dat door kwalitatief niet goede diagnostiek, kinderen die geen EED hebben, onterecht
dit label krijgen en daarmee onterecht toegang krijgen tot de  vergoede zorg. Waardoor
kinderen die er wel recht op hebben, hier mogelijk de dupe van worden? Zie hiervoor ook
onze opmerking bij perceel 3 (innovatie). Graag uw redenatie waarom u de diagnostiek voor
EED beperkt.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet correct. Maximaal 12 uur is passend voor diagnostiek.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument blz 25, 4.8 Technische beroepsbekwaamheid kwaliteitsbeleid

168 Vraag

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 20-06-2016 Pagina 38 of 83



 

 

 

 

Uit uw document 'Kwaliteitsborging
De inschrijver beschikt over een kwaliteitsbeleid, HKZ-certificering of gelijkwaardige
certificering, zodanig dat op systematische wijze de uitvoering van de zorg getoetst kan
worden.' Vraag: Wij zijn drukdoende om per 1 januari 2017 aan deze eis te voldoen en
streven er naar op 1 november de certificering af te ronden, betekent dat dat wij hier met ja
op kunnen antwoorden?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, mits u per 1-1-2017 inderdaad beschikt over een certificering. U licht dit dan toe op de
Eigen Verklaring.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 6: Hoofdbehandelaren

169 Vraag
Kunt u aangeven waarom u m.b.t. hoofdbehandelaren, zich niet aansluit bij de brief van
Schippers m.b.t. dit onderwerp? Ook is het ons niet duidelijk wat wordt bedoeld met MDO in
het schema. Kunt u dit nader toelichten?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor Dyslexie gelden de normen zoals genoemd in het protocol Dyslexie 2.0.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9, Artikel 11.5

170 Vraag
U geeft aan dat de financiële productieverantwoording en de controleverklaring op de
geleverde productie uiterlijk 15 februari aangeleverd dienen te worden. Bent u zich ervan
bewust dat deze termijn onhaalbaar en onrealistisch is? Dit niet door onwil van de
aanbieders, maar door te weinig capaciteit bij de accountants. Een meer haalbare deadline
zou 15 april zijn.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Wij begrijpen dat het opleveren van een
controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te
komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten
zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april.
Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 7, Perceel categorie en product, tabblad 4

171 Vraag
Wij schrijven met een kleinschalig dagbestedingsproject in, waar nu deelnemers uit de
verschillende gemeenten van de regio Utrecht West aan deelnemen. Bij tabblad 4 moeten wij
nu vooraf inschatten bij welke gemeenten onze toekomstige deelnemers woonachtig zijn,
vanwege de kleine schaal (ongeveer 7 plekken) en is het  bijna onmogelijk omn dit adequaat
in te schatten. Bij declaratie passen wij natuurlijk het woonplaatsbeginsel toe. Hoe kunnen we
hier op tabblad 4 en straks in de praktijk mee omgaan? Is er flexibiliteit in de verdeling van
het budget per gemeente?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor perceel 2 (Wmo ) is het aantal plaatsen indicatief. Voor Perceel 1 (Jeugd) geldt een
plafondbudget en kan in samenspraak worden bijgesteld.

Nr:
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Categorie Eisen en criteria
Betreft Eigen Verklaring, 9. Ondertekening

172 Vraag
Dient de Eigen Verklaring met een gescande of een digitale handtekening te worden
aangeleverd?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. De Eigen Verklaring dient te worden voorzien van een een digitale of een
gescande handtekening.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument: 1.13 Essentiele functies, pagina 55 en tarievenblad

173 Vraag
Voor de categorie 1.13 sluiten wij aan op het bovenregionale traject Cluster 1. Wij kunnen
niet akkoord gaan met het tarief dat hiervoor wordt gegeven door Utrecht West. Kunnen wij in
verband met de nog komende aanbesteding voor Cluster 1 volstaan met het aangeven van
volume voor categorie 1.13 en de tarief discussie voeren bij Cluster 1?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Deze uitzondering is opgenomen in het inkoopdocument voor aanbieders
die behoren tot de zogenaamde Cluster 1 aanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.

174 Vraag
Is er voor de WMO een budgetplafond? In bijlage 5 wordt genoemd dat er géén
budgetplafond voor WMO is. In het rekenvoorbeeld van perceel nr. 3 wordt wel gerefereerd
naar een budgetplafond.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, voor WMO geldt dat er geen budgetplafond is. Het voorbeeld heeft betrekking op
categorie 3.1 van perceel 3. Voor WMO zijn maximum tarieven van toepassing.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7 - Tabblad 4 (Perceel 2 – Wmo)

175 Vraag
Dienen wij in kolom F een schatting te geven van het aantal uren/dagdelen dat wij kunnen
leveren?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, in kolom F geeft u een schatting voor 2017 voor De Ronde Venen. Wilt u zich ook voor
andere gemeenten inschrijven, dan dient u dit bij de desbetreffende gemeenten in te vullen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7 - Tabblad 1 (toelichting uitvraag)

176 Vraag
Rij 44 wordt niet volledig getoond. Kunt u een aangepaste bijlage 7 sturen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dit is correct. Dit is gewijzigd. Zie hiervoor Bijlage 7_Perceel, Categorie en Product versie
4.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
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Betreft Hoofdstuk 6 Selectie van inschrijver, blz. 34
177 Vraag

Welke invloed heeft inschrijving op perceel 3 op de gunning op perceel 1 of 2?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Geen.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Hoofdstuk 5 Programma van Eisen, blz 31, E43

178 Vraag
Kunt u aangeven welke koppelingen benodigd zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het gaat hier om koppelingen die nodig zijn voor het berichtenverkeer

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E13, Hoofdstuk 5 Programma van Eisen, blz. 28

179 Vraag
Is het mogelijk om na gunning of bij het voornemen tot gunnen aan te sluiten bij VECOZO?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is mogelijk. U dient uiterlijk 1 januari 2017 gerealiseerd te hebben.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft hoofdbehandelaar

180 Vraag
Deze 20% is niet altijd (financieel en inhoudelijk) mogelijk, kunnen we hierin uitgaan van 20%
op algemeen (dossier overstijgend) niveau?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De geboden mogelijkheid van een MDO biedt voldoende ruimte.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft hoofdbehandelaar

181 Vraag
Is 20% directe inzet van hoofdbehandelaar gebaseerd op face-tot-face tijd?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, het gaat hier om directe tijd. Hoofdbehandelaar mag enkel directe tijd schrijven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft onduidelijk in tekst

182 Vraag
Kunnen jullie de tekst onderaan blz 41 uitleggen? ‘geschreven tijd in een tijdsblok moet
minimaal 25% van dit blok bestrijken. Bij tijd geschreven tussen de 25% en 50% van dat
tijdsblok zal beoordeeld worden op doelmatigheid.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
DBC`s kennen tijdsblokken van minuten geleverde zorg. Om te mogen declareren in een
blok, dient minimaal 25% van de tijd in dat blok besteed te zijn aan klantgebonden tijd. Als dit
tussen de 25 en 50% bedraagt, kan de aanbieder gevraagd worden aan te tonen dat de
geschreven tijd efficient en doelmatig is ingezet.
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Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft nieuw perceel

183 Vraag
Kunnen wij op nieuwe percelen binnen perceel 1 inschrijven? Behandeling jeugdzorg
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is mogelijk. U kunt inschrijven op nieuwe categorieen binnen perceel 1, zie de
toelichting van Bijlage 7_Perceel, Categorie en Product, versie 4.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft budget

184 Vraag
Zijn de budgetten tussen gemeenten uitwisselbaar (indien nodig en mogelijk)?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, de budgetten tussen de gemeenten zijn uitwisselbaar. Het budgetplafond is kaderstellend
voor de regio en indicatief per de gemeente.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft budget

185 Vraag
Zijn de budgetten tussen percelen te substitueren?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet mogelijk in perceel 1 of 2. In perceel 3 verwachten wij plannen die in perceel
1 of 2 een besparing opleveren.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Hoofdstuk 1.3 Opbouw in percelen en categorieën, blz. 5

186 Vraag
Om perceel 3 goed te kunnen beantwoorden, zouden we graag willen weten hoeveel cliënten
verschillende vormen van ondersteuning (verschillende categorieën) ontvangen. Kunt u
hiervan een overzicht verstrekken?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dit overzicht kan op dit moment niet worden verstrekt.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Hoofdstuk 1.3 Opbouw in percelen en categorieën, blz. 5

187 Vraag
Kunt u nader specificeren wat de omvang van de opdracht is per perceel en per categorie?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dit kan op dit moment niet nader worden gespecificeerd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Toelichting Uitvraag Utrecht West 2017 punt 4. Perceel 2 - WMO

188 Vraag
Is het de bedoeling om bij het in te vullen tabblad Perceel 2 Wmo de aantallen in te vullen
van geleverde productie in 2015? Of dienen de aantallen ingevuld te worden zoals de
aanbieder dat inschat en beoogt voor 2017?
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor Wmo dient u uw prognose in te vullen zoals u die inschat en beoogt.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Paragraag 7.3 Categorie 3.01 "Specifieke eisen" blz 70

189 Vraag
Betekent dit dat met het innovatieplan (categorie 3.01) navenant evenveel clienten geholpen
dienen te worden, als was gebeurt als het innovatiebudget onveranderd onderdeel was
gebleven van perceel 1 & 2? Of kunnen hierover aanvullende afspraken worden gemaakt na
toekenning van het budget?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Van cliënten die binnen het innovatieplan geholpen worden, vindt de
bekostiging plaats binnen het voor uw vastgestelde budgetplafond, waarin de categorieen
van de percelen waarop u zich heeft ingeschreven zijn opgenomen. Ja, dat is correct. In het
3e kwartaal (Q3) kunnen budgetten zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Paragraag 7.3 Categorie 3.01 "Specifieke eisen" blz 70

190 Vraag
Wanneer een innovatieplan wordt gehonoreerd, wordt het budget behorende bij het plan
(categorie 3.01) verrekend met het budget voor perceel 1&2. Betekent dit dat er voor het
resterende bedrag in perceel 1&2 navenant minder clienten geholpen hoeven te worden?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Dat zijn de cliënten die u ondersteuning biedt vanuit Perceel 3 in plaats
vanuit Percelen 1 en/of 2.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E31, p30

191 Vraag
E31, p30 Wat wil Utrecht West precies weten omtrent recidive?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
U zorgt ervoor dat recidive (terugval in de zorg) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er is
sprake van recidive wanneer een inwoner binnen zes maanden na het afsluiten van de
behandeling/traject terug valt in een vergelijkbare behandeling/begeleiding. De deelnemende
gemeenten gaan de komende jaren hierop monitoren in het kader van de kwaliteit van de
dienstverlening.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E34, p 30

192 Vraag
E34, p 30: UW resultaten matrix in het ondersteuningsplan: Hoe wenst Utrecht West
doelrealisatie te meten? Maakt UW gebruik van de voorstellen die door de landelijke VNG
werkgroep worden gedaan op het gebied van resultaatmeting?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Na gunning gaan de deelnemende gemeenten het meten van de doelrealisatie met de
gecontracteerde aanbieders verder uitwerken. De deelnemende gemeenten nemen hierin de
kennis van de landelijke VNG werkgroep mee. 

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bewerkersovereenkomst, artikel 4 lid 4.6
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193 Vraag
Bewerkersovereenkomst, artikel 4 lid 4.6: Wil utrecht West in lijn met de landelijke afspraken
de 72 uur aanhouden die staat  voor het melden van beveiligingsinbreuken of datalekken aan
de verantwoordelijke ipv 24 uur? Dit ook in verband met de administratieve lasten en
eenduidige uitvoering van de wetgeving.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. De 24 uur blijft gehandhaafd. Binnen deze termijn
dient de gecontracteerde aanbieder zich te melden bij de verantwoordelijke. De
verantwoordelijke doet vervolgens binnen de wettelijke termijn de melding bij de
toezichthouder. Artikel 4.6 in Bijlage 10_Bewerkersovereenkomst versie 2 is gewijzigd. De
tekst "en de Toezichthouder van het CBP (College bescherming persoonsgegevens)" is
verwijderd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 30.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Tarieven bijlage 1. WMO

194 Vraag
Welke definitie wordt er voor 'vrijgevestigd' gehanteerd? In de aanbesteding betreft het nl ook
niet-BIG geregistreerde zorg/begeleiding. In de gangbare definitie wordt hier wel vanuit
gegaan.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Hiermee worden vrijgevestigden bedoeld in het kader van zelfstandige behandelaren in de J-
GGZ die BIG geregistreerd zijn. 

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.

195 Vraag
Overeenkomst inkoop jeugd en WMO 11.5 in overeenkomst jeugd en wmo wil Utrecht west in
2017 voor 15 februari de financiële productieverantwoording. Dat is mogelijk, maar dan
zonder accountverklaring. Is dat akkoord ?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Wij begrijpen dat het opleveren van een
controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te
komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten
zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april.
Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft par. 1.5, p.6

196 Vraag
Wij gaan er van uit dat wijzigingen op gronde van politieke, beleids- en marktontwikkelingen
in de overeenkomst in gezamenlijkheid gebeuren Bovendien moeten partijen ook kunnen
besluiten dan uit te treden zonder schadeverplichtingen. Wij zien dit graag toegevoegd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Eventuele wijzigingen hebben gevolgen voor de
overeenkomsten met alle gecontracteerde partijen. Een aanbieder heeft de mogelijkheid bij
tussentijdse wijziging van de overeenkomst de overeenkomst te ontbinden.

Nr:
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Categorie Contractvoorwaarden
Betreft par. 1.5, p. 6

197 Vraag
Er staat beschreven dat geëxperimenteerd zal worden met resultaatgerichte ondersteuning.
Op welke wijze zal de financiering van onze diensten in de overeenkomst zijn gekoppeld aan
de wijze van indiceren door de gemeente
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De deelnemende gemeente treden met de gegunde zorgaanbieders in overleg om te komen
tot werkafspraken. De deelnemende gemeenten beraden zich op dit moment over de
eventuele gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016
m.b.t. Huishoudelijke ondersteuning voor onderhavig inkooptraject.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft par. 1.7 definities

198 Vraag
UW-Resultaten matrix. Deze matrix wordt nog ontwikkeld.  Graag willen we hier aan
meewerken, hoe kunnen we daaraan deelnemen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Na gunning worden gecontracteerde aanbieders uitgenodigd om mee te denken in de
ontwikkeling van een uniform format voor het UW ondersteuningsplan (incl. het vormgeven
van de resultatenmatrix).

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft par. 2.5 p13

199 Vraag
Nieuwe toetreders kunnen zich voor percelen 1 en 2 vier keer per jaar via een emailadres
aanmelden en inschrijven. Waarom verloopt dit niet via de aanbestedingsprocedure van
Tenderned?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Er is voor gekozen aanbieders die aan de eisen en voorwaarden voldoen als gesteld in de
inkoopdocumenten de mogelijkheid te bieden ook tussentijds toe te laten. Deze mogelijkheid
wordt geboden in het onderhavig aanbestedingstraject en via TenderNed.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.03, blz 70

200 Vraag
Categorie 1.03 Op blz 70. Het budget dat je hiermee kan verdienen wordt verrekend met
budget van perceel 1 en 2. Financieel gezien is dit geen prikkel om hierin te investeren. Kan
UW dit niet interessanter maken?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is op dit moment niet mogelijk.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Par. 2.6 inschrijvingsvoorwaarden pag. 13

201 Vraag
Wij ontvangen graag een bevestiging dat u branchevoorwaarden uitsluit in de overeenkomst
tussen gemeenten en zorgorganisaties. Maar dat u voorwaarden toelaat in de overeenkomst
tussen inwoner en zorgorganisatie, mits deze niet strijdig zijn met de overeenkomst tussen
gemeente en zorgorganisaties.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
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In E58 van het inkoopdocument is opgenomen dat algemene voorwaarden van aanbieder
niet gelden. Voorzover het branchevoorwaarden betreft die afspraken richting financierder
betreffen, zijn deze niet van toepassing nu bij de overeenkomst de Algemene
inkoopvoorwaarden van de VNG (Bijlage 12) van toepassing zijn verklaard. Overige
branchevoorwaarden gelden binnen de branche en hebben geen invloed op de
overeenkomst zoals opgenomen in bijlagen 9 en 12. Voorwaarden tussen inwoner en
zorgorganisatie zijn een onderdeel van de zorg die wordt ingekocht en derhalve toegestaan.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E36, blz 30

202 Vraag
E36: Welke wachtlijst bedoelt u? Refererend aan de verschillende wachtlijsten, zoals in de
treeknormen omschreven.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Eis 36 en de Overeenkomst Inkoop Jeugd en Wmo zijn gewijzigd. De tekstwijzigingen treft u
aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 3.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E32,blz 30

203 Vraag
E32,blz 30  Welke gegevens bent u voornemens uit te vragen? En houdt u hierbij rekening
met de administratieve lasten van de inschrijvers?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
- Alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het contractbeheer worden uitgevraagd.
- Ja, daar wordt rekening mee gehouden.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Aanpassing prijzen

204 Vraag
Welke termijnen worden gehandhaafd bij het wijzigen van de prijzen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De prijzen worden jaarlijks beoordeeld.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft 1.5 looptijd overeenkomst, blz 6

205 Vraag
Is het mogelijk om de overeenkomst vanuit de zorgaanbieder te beëindigen wanneer de
opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig heeft gewijzigd, op grond van redenen zoals
beschreven op blz 6?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Op grond van artikel 5 van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer de
mogelijkheid om de overeenkomst niet te verlengen.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E21,blz 28

206 Vraag
E21,blz 28: Kan UW zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke standaarden van de
productcodes?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
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Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Met de huidige gecontracteerde aanbieders is dit
onderzocht en is de voorkeur gegeven aan de opzet van de productcodes zoals
weergegeven in het tarievenblad Bijlage 1_Tarievenblad 2017 versie 2.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E15, blz 28

207 Vraag
E15, blz 28:Heeft de gemeente een mogelijkheid om druk uit te oefenen op huisartsen dat we
een juiste en volledige verwijzing ontvangen, zodat we binnen 5 dagen de gemeenten
kunnen informeren? ZO nee, gaat UW er dan mee akkoord dat wij de gemeenten binnen 5
dagen informeren na het ontvangen van een volledige verwijzing?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, de deelnemende gemeenten staan in contact met huisartsverenigingen. Mocht u in de
praktijk hiervan problemen ondervinden, dan wordt u verzocht dit te melden bij Inkoop en
Monitoring Utrecht West, waarna de deelnemende gemeenten dit zullen bespreken met de
huisartsen.
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5 budgetplafond

208 Vraag
Bijlage 5 budgetplafond: Klopt het dat we in 2017 per cliënt  een budget krijgen op basis van
de UW resultatenmatrix? Of gaat dit in 2018 van start? Wordt het budget per cliënt op basis
van de UW resultatenmatrix al in 2017 ingevoerd of 2018?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Op zijn vroegst zal dit in 2018 van kracht zijn.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd en WMO, blz. 8, klant kwaliteitsonderzoek

209 Vraag
In Utrecht West is het streven om steeds meer resultaatgericht in te kopen. Om de kwaliteit
van de dienstverlening te meten, wordt jaarlijks door Utrecht West een Klant
Kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.

Vraag: Kan dit onderzoek worden uitgevoerd door de aanbieder zelf? Om te voorkomen dat
de klant meerdere/teveel vragenlijsten ontvangt.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, de deelnemende gemeenten voeren dit onderzoek onafhankelijk uit.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E34,op blz 30

210 Vraag
E34: JGGZ-instellingen hanteren een behandelplan, u geeft aan dat u een
ondersteuningsplan gaat hanteren. Hoe verhouden deze plannen zich tot elkaar?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het UW Ondersteuningplan staat aan de basis van de in te zetten hulp. Ook gedurende het
traject staan de te behalen doelen/resultaten uit het UW Ondersteuningsplan centraal. Dit
helpt om integrale hulp te bieden, die aansluit bij de vraag/ behoefte van de inwoner. Hoe het
UW Ondersteuningsplan en het behandelplan van de inschrijver goed op elkaar aansluiten,
wordt na de gunning met aanbieders opgepakt.

Nr:
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Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd en WMO, blz. 8, gemiddelde prijs

211 Vraag
Inschrijvers krijgen een toewijzing voor een productieomvang/budgetplafond met daarin
opgenomen een afspraak over een te hanteren gemiddelde prijs per geholpen unieke
inwoner. De inschrijver dient de geleverde zorg en kosten dusdanig op elkaar af te stemmen
dat over het totaal van alle geholpen unieke inwoners overeenkomt met de afgesproken
gemiddelde prijs. (dit is op basis van q4 2015).

Vraag: wordt van ons verwacht om nu een concreet voorstel te doen voor dit gemiddelde
tarief?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor de beantwoording van deze vraag wordt u verwezen naar Bijlage 7_Perceel, Categorie
en Product versie 4.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.14, p 58

212 Vraag
Categorie 1.14, p 58: U geeft aan dat crisiszorg kortdurend is, maximaal 2 weken. Wij zijn
van mening dat twee weken erg kort is en dat het ondoenlijk is om na elke crisis weer terug te
gaan naar het lokale team. Wij vragen u de huidige richtlijnen voor crisis te handhaven, met
dien verstande dat er wel contact wordt gelegd met het lokale team.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Indien langere opname noodzakelijk, is dient u over te
gaan op een regulier product.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.13 pag. 56

213 Vraag
Categorie 1.13, p 56: Hier worden alleen BOPZ-opnames beschreven en niet de opname
mogelijkheden voor onze andere afdelingen. 72 uur maximale opname en verlenging 3 maal
72 uur max is te kort. Een IBS duurt al 3 weken. Wij vinden deze eis niet reëel en dit levert
een risico op voor goede patiëntenzorg. Wij vragen hier ruimte voor andere opnames, met
een reële opname termijn en een reële bekostiging.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. In het geval van crisis/BOPZ is dit tijdelijk. Vervolgens
dient aanbieder zo spoedig mogelijk te komen met een behandeling die past binnen een
andere financieringsvorm.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd en WMO, blz. 59, categorie specifieke eisen, 2e bullit

214 Vraag
•	De crisiszorg start binnen 24 uur. De crisiszorg is kortdurend: maximaal 2 weken en de
intensiteit is hoog. De zorg aan de jeugdige en het gezin/huishouden kan langer duren dan 2
weken, dan is er echter geen sprake meer van crisis, maar van reguliere intensieve
vervolgzorg. De inzet is gericht op een zo kort mogelijk durende inzet van crisiszorg.

Vraag/aandachtspunt: reguliere zorg kan alleen gestart worden wanneer (externe)
doorstroom passend is geregeld. Hoe zien jullie dit?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De deelnemende gemeenten zijn zich bewust van eventuele knelpunten bij doorstroom. De
deelnemende gemeenten houden echter vast aan de maximale crisiszorg van twee weken
om te komen tot een behandeling die past binnen een andere financieringsvorm.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.11, p 53

215 Vraag
Categorie 1.11, p 53: U geeft aan dat deze zorg bedoelt is voor jeugdigen met ernstige
gedragsproblemen, kunt u bevestigen dat jeugdigen met andere psychiatrische problematiek
onder de categorie essentiële functies (specialistische klinische opname) vallen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet correct.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.09, pag. 48

216 Vraag
Categorie 1.09, p 48: Voor enkele producten is geen tarief opgenomen in het tarievenblad.
Dit geldt voor therapeutische pleegzorg zoals TGV1,TGV2 en MTFC-p. Hoe wil UW dit
contracteren?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Deze producten zijn niet apart opgenomen in Bijlage 1_Tarievenblad 2017 versie 2.
Inschrijvers kunnen de dienstverlening beschrijven in Bijlage 7_Perceel, Categorie en
Product versie 4.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.03, pag 41.

217 Vraag
Categorie 1.03, p 41: Inzet HBH 20 % directe tijd is meer dan eisen ZVW nu. Geldt dat voor
diagnostiek en behandel DBC apart? Bij een intensieve DBC’s is dit fors en is het de vraag of
dat realistisch is, bijv dagbehandelingen. Omvat deze 20% danwel de tijd van de GZ-
pscyholoog? Zo niet dan is deze doelstelling ons inziens niet haalbaar.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De inzet 20% hoofdbehandelaar is bedoeld voor het deel behandeling. Een GZ psycholoog
mag hier ook optreden als hoofdbehandelaar maar dan in MDO. Wat niet weg neemt, dat bij
de beoordeling van de diagnostiek een specialist wordt ingezet.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.03, blz 40

218 Vraag
Categorie 1.03, p 40: geldt de eis rondom de geschreven tijd voor het gemiddelde van alle
afgesloten DBC’s? Indien dit niet het geval is vinden wij dit een onredelijke eis, die niet
uitvoerbaar is. Er zijn namelijk ook altijd DBC’s die boven de 50% zitten. Wij vinden dat hier
ook naar gekeken moet worden en dan met name naar de balans. De DBC’s prijzen zijn
zodanig (zelfs bij 100%) NZa dat bij 50% een redelijke marge gerealiseerd kan worden.
Boven de 50% draait een gemiddelde instelling verlies. Dat wordt gecompenseerd door de
DBC’s die onder de 50% worden afgesloten
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Uw verzoek is niet gehonoreerd. Deze eis is niet gewijzigd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Productcategorie 1.01, bijlage 1 Tarievenblad

219 Vraag
Product categorie 1.01 Bijlage 1, tarievenblad: Waarom zijn de tarieven voor advies en
expertise gelijk aan die van instellingen? Het is algemeen bekend dat instellingen een hogere
kostprijs hebben, daarentegen hebben ze ook een grote professionele achterban waardoor
de kwaliteit van de antwoorden in specifieke gevallen mogelijk beter is.
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De tarieven zijn gebaseerd op marktonderzoek in deze sectoren.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Categorie 1.01, blz 38-39

220 Vraag
1) Hoe wordt een verwijzing voor advies en expertise afgegeven?
2) En wordt hiervoor ook een beschikking afgegeven?
3) Tot 10 minuten kan gratis gebruik gemaakt worden van het telefonisch spreekuur, dit
vinden wij horen bij advies en expertise.
4) Wil UW dit aanpassen in het bestek?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) In het inkoopdocument is opgenomen, dat dit via het lokale team gebeurt;
2) Bij instemming van het lokale team worden een beschikking en toewijzing afgegeven;
3) Uitsluitend met een beschikking en toewijzing kan een gecontracteerde aanbieder advies
en expertise inzet declareren;
4) Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft 5.13 Prijzen, pagina 32

221 Vraag
Er is niets gezegd over bevoorschotting. Is bevoorschotting wel mogelijk?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, bevoorschotting is niet mogelijk.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E54, pagina 32

222 Vraag
U vraagt om ons te conformeren aan de maximale (gemiddelde) prijzen, echter uw
tarievenoverzicht 2017 betreft gemiddelde prijzen voor de jeugdhulp. Kunnen wij aparte
tarieven afspreken, bv d.m.v. een opslag op het voorgestelde standaardtarief?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet mogelijk.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E48, E49, p 32

223 Vraag
E48, E49, p 32: klopt het dat deze eisen niet van toepassing zijn op inschrijvers van JGGZ,
hetgeen onder de jeugdwet valt en niet onder de WMO?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Eisen E48 en E49 zijn niet van toepassing op de Jeugdhulp. Voor
jeugdhulp wordt het toezicht uitgeoefend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de
Inspectie Jeugdzorg.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E45, p 31

224 Vraag
E45, p 31: waarom verzoekt u ons het totale cliëntenbestand aan te leveren naast een
zorgvuldige overdracht?  Hoe verhoudt zich dit tot de privacy wetgeving?
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het gaat hier om het cliëntenbestand in de deelnemende gemeenten om als regio toe te zien
op een juiste overdracht. Het gaat hier niet om dossiers.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E43, p 31

225 Vraag
E43, p 31: Welke systemen bedoelt u? Wij kunnen hier geen commitment op geven als wij
niet weten om welke systemen het gaat.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Dat is op dit moment nog in ontwikkeling

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bij Perceel jeugd categorie 1.11 residentiële zorg (blz 53/54)

226 Vraag
Hoe ziet de regio het verschil tussen licht, middel en zwaar?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor de beantwoording van deze vraag wordt u verwezen naar de productbeschrijvingen in
het inkoopdocument.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Perceel Jeugd categorie 1.10 gezinshuizen (blz 51/52):

227 Vraag
Hoe ziet de regio het verschil tussen gezinshuis en gezinshuis plus?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor de beantwoording van deze vraag wordt u verwezen naar Bijlage 16_Tekstwijzigingen,
nr. 12.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Perceel Jeugd categorie 1.10 gezinshuizen (blz 51/52):

228 Vraag
Kunnen opdrachtnemers ook werken met gezinshuizen die op franchise basis werken (bv
gezinshuis.com) of kunnen zij alleen werken met gezinshuisouders in loondienst?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is mogelijk.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E43, p 31

229 Vraag
E43, p 31: Bedoelt u met een lokaal telefoonnummer een regulier nummer, zijnde geen 0800
of 0900 nummer? Wordt een 020 of 035-nummer voor UW beschouwd als een lokaal
nummer?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Wij gaan ervan uit dat u E42 bedoelt en dat uw verwijzing niet correct is.
1) Ja, dat is correct. Het betreft geen 0800 / 0900 nr.
2) Ja, dat is correct.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Perceel Jeugd categorie 1.10 gezinshuizen (blz 51/52):

230 Vraag
Begeleiding/behandeling van kinderen uit Utrecht West in gezinshuizen is al mogelijk in
gezinshuizen buiten regio. Wil de regio met opbouw van gezinshuizen zeggen dat alle
jeugdigen die voor een gezinshuisplaatsing in aanmerking komen altijd in de regio geplaatst
dienen te worden? Als gezien de hulpvraag van de jeugdigen en matchingsvraagstukken
plaatsing in de regio niet kan/wenselijk is/lukt dan wel plaatsing buiten de regio mogelijk?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet correct. Buiten de regio is ook mogelijk.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E33, pag. 30

231 Vraag
1) Wat verstaat u exact onder dreigende overschrijding?
De rekenvoorbeelden betreffen een kalenderjaar. D.w.z. dat de startdatum van de berekening
altijd op of na 1/1 en de einddatum van de berekening altijd voor 31/12 van het betreffende
jaar ligt.
2) Gaat Utrecht West in de praktijk ook rekenen met de trajectprijzen gedurende het
kalenderjaar?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) Als het voor u aannemelijk is dat u over uw plafondbudget heen gaat dan heeft u een
dreigende overschrijding. Bij een dreigende overschrijding dient u een opnamestop te
hanteren, zodat u niet over het plafondbudget heen gaat.
2) Ja, dit geldt uitsluitend voor de afgesloten trajecten.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Hoofdstuk 5 Programma van Eisen, paragraaf 5.5, deel E27 en E28

232 Vraag
Over welk lokale team wordt hier gesproken? Het lokale team in de wijk waar de zorg-met-
verblijf-locatie staat of het lokale team vanuit het woonplaatsbeginsel?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Met het lokale team wordt in het inkoopdocument gedoeld op het team van de betreffende
gemeente waarvoor het woonplaatsbeginsel van de client geldt.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E28, p 30

233 Vraag
E28, p 30: wat verstaat Utrecht West onder een leefplan? En is het lokale team
verantwoordelijk voor het opstellen van het leefplan?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Naast de genoemde onderdelen ondersteuning, wonen, werk en inkomen voor het moment
dat de jongere 18 jaar wordt, staat in leefplan ook beschreven hoe de wensen en behoeften
aan zorg zijn. Het leefplan brengt in kaart welke behoeften en wensen de jongere heeft als
het bijvoorbeeld gaat om de persoonlijke leefstijl of belangrijke contacten, hobby’s en
interesses. Het gaat ook over behoeften als het gaat om de inrichting van de eigen
leefomgeving en het huis. En wat de wensen zijn met betrekking tot de persoonlijke
verzorging. De inschrijver stelt samen met de jongere in afstemming met het lokale team het
leefplan op. De inschrijver is primair verantwoordelijk voor het opstellen van het leefplan.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
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Betreft E25, p 29
234 Vraag

E25, p 29: geldt deze eis ook voor ambulante ggz-behandeling? Het is namelijk vooraf heel
lastig in te schatten wanneer de behandeling afgesloten zal worden.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Eis E25 geldt ook voor de GGZ

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E23, p 29

235 Vraag
E23, p 29: Hoe verhoudt het ondersteuningsplan zich tot het behandelplan dat JGGZ-
instellingen hanteren? Wij lezen in het document geen eisen mbt het behandelplan.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Dit wordt nog nader ingevuld. De deelnemende gemeenten stellen geen
eisen aan het behandelplan.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E12, p 28

236 Vraag
E12, p 28: In de factsheet werken met berichtenverkeer, versie februari 2016 staat genoemd
dat declareren via de JW321 mogelijk is. Kunt u bevestigen dat dit in 2017 ook nog steeds
het geval is?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, de voorkeur van de deelnemende gemeenten gaat uit naar de JW303.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E11, pag. 28

237 Vraag
Inschrijver dient onderwijs mee te nemen in de vraagverheldering. Is dit niet een taak van het
lokale team? Het lijkt ons een taak van het lokale team om het onderwijs te betrekken en het
ondersteuningstraject daaromtrent te faciliteren. Indien UW vasthoudt aan de eis dat de
inschrijver dit doet, dan heeft dit consequenties voor de trajectprijzen en het aandeel indirecte
tijd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Aanbieder dient af te stemmen met het onderwijs, indien deze van meerwaarde is voor het
behandelresultaat. Afstemming en terugkoppeling is onderdeel van de behandeling en is
onderdeel van directe tijd.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E4, pagina 27

238 Vraag
Vooraf afstemmen wie de regie heeft. Is dit niet een taak van het lokale team? Indien UW
vasthoudt aan de eis dat de inschrijver dit doet, dan heeft dit consequenties voor de
trajectprijzen en het aandeel indirecte tijd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dit is niet correct. Dit is onderdeel van de integrale behandeling en de trajectprijs.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft E4, pagina 27
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239 Vraag
Uitvragen of meerdere hulpverleners zijn betrokken bij gezin/huishouden. Is dit niet een taak
die past bij het lokale team? Indien UW vasthoudt aan de eis dat de inschrijver dit doet, dan
heeft dit consequenties voor de trajectprijzen en het aandeel indirecte tijd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dit is niet correct. Dit is onderdeel van de integrale behandeling en de trajectprijs.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1, productcategorie 1.14

240 Vraag
Tarief crisiszorg is 150 euro.
Vraag: Wat is de precieze vraag voor dit tarief? Deze prijs kunnen wij moeilijk plaatsen.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het gaat hierbij om crisiszorg dmv residentiële opvang. Dit is exclusief behandeling.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft pag. 17 en 18

241 Vraag
1. P 17-18 bestek: Utrecht West geeft aan te willen werken aan een vermindering van de
regeldichtheid. Hoe verhoudt zich dit tot de diverse eisen waarbij er extra regels worden
gesteld aan de administratie en het regelvermogen van behandelaren? BV:

 a. De eis van de S-GGZ waarbij aanbieders per DBC moeten monitoren dat geschreven tijd
in een tijdboek minimaal 25% van dit blok moet bestrijken en dat geschreven tijd tussen de
25-50% beoordeeld zal worden op doelmatigheid.

 b. Vooraf afstemmen wie de regie heeft ? Ligt deze taak bij het lokaal team? Zo niet, bij wie
ligt deze taak?

 c. De inschrijver faciliteert de jeugdige en/of huisarts om contact op te nemen met het lokale
team om te bepalen welke inschrijver de ondersteuning aan de inwoner kan bieden. Waarom
en hoe zou de inschrijver dat moeten faciliteren ? De jeugdige of huisarts kan toch altijd zelf
bellen ?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1/a. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de administratieve lasten. Er wordt
alleen om gegevens gevraagd die nodig zijn. DBC`s kennen tijdsblokken van minuten
geleverde zorg. Om te mogen declareren in een blok, dient minimaal 25% van de tijd in dat
blok besteed te zijn aan klantgebonden tijd. Als dit tussen de 25 en 50% bedraagt, kan de
aanbieder gevraagd worden aan te tonen dat de geschreven tijd efficient en doelmatig is
ingezet.
b.De deelnemende gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat zij hun
verantwoordelijkheid nemen binnen de afstemming met andere partijen.
c. De gecontracteerde aanbieder heeft een directe verbinding met de gemeente. Voor
controle op de contractafspraken is dit noodzakelijk. De gecontracteerde aanbieder gebruikt
hiervoor het berichtenverkeer zoals omschreven in het inkoopdocument.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Overeenkomst inkoop Jeugd en WMO, 11.5, pg 9

242 Vraag
De financiële productieverantwoording en controleverklaring dient uiterlijk 15 februari
aangeleverd te worden.
Dit is niet haalbaar. De huidige richtlijn bij hanteren van het IZA protocol is dat de
productieverantwoording op 1 maart aangeleverd is bij de gemeenten en de
controleverklaring op 1 april. Afwijking van deze termijn betekent feitelijk een extra
accountantscontrole met bijbehorende kosten. Ook voor het interne werkproces is het
onhandig als niet alles in één keer wordt gecontroleerd. Dat is de ervaring van dit jaar.
vraag: mogen wij er vanuit gaan dat de inkoopregio bij de gevraagde verantwoordingen werkt
obv het landelijke IZA-protocol?
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dit is niet correct. Wij begrijpen dat het opleveren van een controleverklaring voor 15
februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te komen tot een
jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten zich aan moeten
houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april. Wel is het zo dat
op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel standaardartikelen ontwikkeld
voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij aan te sluiten, en om ook een
(eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in ontwikkeling zijnde landelijk
protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van toepassing zijn, dan gaan wij
graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit aan de hand van de landelijk
ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken worden naar het tijdpad. Hierbij is
zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april echter wel noodzakelijk voor de
gemeente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Overeenkomst inkoop Jeugd en WMO, 11.5, pg 9

243 Vraag
De financiële productieverantwoording en controleverklaring dient uiterlijk 15 februari
aangeleverd te worden.
Dit is niet haalbaar. De huidige richtlijn bij hanteren van het IZA protocol is dat de
productieverantwoording op 1 maart aangeleverd is bij de gemeenten en de
controleverklaring op 1 april. Afwijking van deze termijn betekent feitelijk een extra
accountantscontrole met bijbehorende kosten. Ook voor het interne werkproces is het
onhandig als niet alles in één keer wordt gecontroleerd. Dat is de ervaring van dit jaar.
Vraag: waarom hanteert de inkoopregio niet de landelijke richtlijnen van het iza-protocol voor
het aanleveren van de verantwoordingen? (zijnde 1 maart en 1 april), dit maakt het voor
aanbieders aanzienlijk eenvoudiger om binnen de gestelde termijnen te leveren
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Wij begrijpen dat het opleveren van een controleverklaring voor 15 februari uw organisatie
voor een uitdaging plaatst. Teneinde te komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de
wettelijke termijnen waar gemeenten zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om
de datum aan te passen naar 1 april. Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-
sociaal domein) momenteel standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons
stellige voornemen is om hierbij aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring
te laten lopen via het nog in ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring
op uw organisatie van toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een
werkbare modus te vinden. Dit aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen.
Hierbij kan ook gekeken worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de
productie, voor 1 april echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Tariefoverzicht 2017

244 Vraag
De oude NZA code voor verblijf jeugd VG staat bij kortdurend verblijf/respijtzorg. Als dat de
bedoeling is, dan gaat het tarief van € 146,76 nu naar € 95,- per dag. Logischer zou een
indeling zijn bij Jeugdhulp Verblijf, maar dat lijkt alleen open te staan voor voormalige J&O
hulp.

Vraag: Is het de bedoeling dat het tarief voor kortdurend verblijf/ respijtzorg met ruim 30%
naar beneden gaat? Indien niet: komt er een alternatief tarief voor verblijf jeugdwet?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
- Dit tarief is correct
- Nee, er komt geen alternatief tarief

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5, budgetplafond

245 Vraag
bij het budgetplafond wordt de dienstverlening in PGB en in ZIN samen genomen. Met name
de afname van zorg in PGB is door de zorgaanbieder lastig te beïnvloeden. Het bewaken van
het budget wordt hiermee ook ingewikkelder.
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Inkoop & Monitoring Utrecht West verstrekt hier te zijner tijd informatie over.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 27.	Bijlage 1 Tariefoverzicht 2017

246 Vraag
Er ontbreekt een tarief voor dagbehandeling kind VG zwaar. Het tarief dat gegeven wordt
voor dagbesteding kind VG zwaar is niet toereikend voor de bijbehorende behandeling op het
KDC.
Vraag: is het mogelijk om naast de dagbesteding de behandeling apart te declareren?
(zogenaamd stapelen van beschikkingen?)
Ter info: het knelpunt van het niet dekkende tarief voor dagbehandeling speelt ook in andere
inkoopregio’s. Het argument wat daar wordt gebruikt is dat dagbehandeling kind VG zwaar in
de Wlz zou horen. Het product H821 wordt in het tarievenoverzicht ook niet getoond.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) Zowel voor dagbehandeling als dagbesteding is het tarief (zwaar) opgenomen in de
tarievenlijst. Deze tarieven worden niet gewijzigd;
2) Ja, uitsluitend als dit aanvullend is op elkaar.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Tariefoverzicht 2017

247 Vraag
Tarieven Jeugdwet gaan naar p*q, echter met budgetplafond met gemiddelde prijs per unieke
cliënt. Indirect gaat het toch over trajecten, men wil ook naar resultaatgerichte financiering.
We hebben een beperkte cliëntengroep in de Jeugdwet. Kleine wijzigingen in hulpvraag
kunnen een groot effect hebben op de omzet. Vraag: in 2015 werd het budget niet per
inkoopregio, maar per gemeente bepaald. Als dit in 2017 ook zo is, dan is de verschuiving
van een relatief goedkoop zorgaanbod naar een relatief duur product meteen ook een
financieel risico gezien het vast te stellen bedrag per zorgaanbod per unieke cliënt. Erkent de
inkoopregio dit risico?, Ziet de inkoopregio mogelijkheden om dit risico redelijker te verdelen
tussen inkoopregio en aanbieder?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Indien deze situatie zich voordoet, dient de gecontracteerde aanbieder zo spoedig mogelijk in
contact te treden met Inkoop en Monitoring Utrecht West.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd &WMO 2017, hoofdstuk 5, E32

248 Vraag
welke termijnen denkt de inkoopregio in acht te nemen bij het aanvragen van informatie?, in
zijn algemeenheid is een termijn van 2 weken (uiteraard afhankelijk van de vraag) redelijk.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Deze termijn is haalbaar.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd &WMO 2017, hoofdstuk 5, E9

249 Vraag
Naar bevorderen van participatie wordt niet gevraagd. Naar onze mening is dit juist een
succesfactor voor burgers die gebruik maken van de wmo en jeugdwet. Kan de inkoopregio
een inschatting geven van het aantal uren dat de lokale teams per cliënt beschikbaar hebben
om deze participatie te bevorderen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is op dit moment niet mogelijk.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd &WMO 2017

250 Vraag
Kan de inkoopregio aangeven welke formatie en werkzaamheden lokale teams in 2017 en
2018 in mogen zetten t.b.v. de cliënt, buiten de reguliere administratieve en
plaatsingswerkzaamheden? Aanbieders hebben zicht nodig op deze werkzaamheden en
formatie om in te kunnen schatten welke werkzaamheden worden gevraagd van de
aanbieders.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat kan op dit moment niet aangegeven worden.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft overeenkomst inkoop jeugd en wmo 'op weg naar resultaatgericht'

251 Vraag
Vragen naar aanleiding van artikelen genoemd in de ovk ‘Overeenkomst inkoop jeugd en
WMO ‘op weg naar resultaatgericht’

Art.3.7: Mag X dit artikel zo lezen dat het niet gaat om eenzijdige aanpassingen, maar
aanpassingen die met wederzijdse toestemming worden aangepast in het contract? Indien dit
niet zo is waarom niet?
Art.4.2 Is er voor zorgaanbieders geen mogelijkheid om te komen hogere
tarieven/maatwerkafspraken, uiteraard onderbouwd vanuit de inhoud?
Art.4.7. Is het juist dat de eerst 102% wordt vergoed tegen het afgesproken tarief, de
productie daarboven, na goedkeuring, tegen een lager tarief wordt vergoed?
Gezien het feit dat het budgetplafond 2017 wordt gebaseerd op historische gegevens, (2015,
2016) in hoeverre is het mogelijk niet behalen van 98% van het omzetplafond van invloed op
de hoogte van het budgetplafond 2018  en in hoeverre creëert de regio hiermee een perverse
prikkel voor het leveren van zorg?
Art.4.8 Is de keuze van de regio om in het jaar 2017 geen maatwerkafspraken te maken met
niet gecontracteerde aanbieders?
Art.6.1 Mag X ervan uit gaan dat gedurende een lopend contractjaar de afspraken rondom
ontvangen, verwerken en betalen van declaraties niet wijzigen vanwege het niet onnodig
verzwaren van administratieve lasten van aanbieders?
Art.6.3 Zolang de gemeente beschikkingen afgeeft aan zorgaanbieders, interpreteert X dit als
een schriftelijke afspraak tussen partijen. Mag X leveren, met het vertrouwen dat geleverde
zorg wordt gefinancierd?
Art.11.5 Wat is de reden dat de regio zich niet houdt aan de datum genoemd in het landelijk
protocol?

Suggestie: X wil graag meer met de regio in overleg over hoe klanten het best bediend
kunnen worden binnen de jeugdzorg. Daarnaast wil X graag met de regio en collega-
aanbieders in gesprek hoe de zorgverlening opnieuw vormgegeven moet worden, gegeven
de uitdagingen van de decentralisatie. Dit proces heeft X gemist in aanloop naar de publicatie
van de inkoopdocumenten 2017. X heeft hier goede ervaringen mee opgedaan in andere
Utrechtse regio’s. Graag stelt zij zich beschikbaar, indien de regio haar ideeën ten aanzien
van inkoop wil spiegelen aan aanbieders.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1). Het betreft hier eenzijdige wijzigingen waarbij geen overleg mogelijk is. Dergelijke
wijzigingen kan opdrachtgever doorvoeren indien voortschrijdend inzicht dan wel onvoorziene
omstandigheden zulks vereisen. Eventuele wijzigingen hebben gevolgen voor de
overeenkomsten met alle gecontracteerde partijen. Een aanbieder heeft de mogelijkheid bij
tussentijdse wijziging van de overeenkomst de overeenkomst te ontbinden.

2) Nee, dat is niet mogelijk.

3) Ja, dat is correct, waarbij productie boven de 102% zonder herschikking niet wordt
vergoed.

4) Op basis van de 98% wordt het budgetplafond bijgesteld. Wat betreft de perverse prikkel is
dit mogelijk in ieder systeem waarbij de regio in goede samenwerking met de zorgaanbieders
dit wil voorkomen.

5) Ja, dat is correct.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd &WMO 2017

252 Vraag
Kan de inkoopregio aangeven hoe de budgetten 2017 en 2018 zich verhouden tot het budget
2016?, welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het vaststellen van de budgetten voor
de komende 2 jaar?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Net als voor 2015 en 2016 worden ook nu de budgetten vastgesteld op basis van historisch
gebruik in combinatie met de verwachting voor het komende jaar.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd &WMO 2017, hoofdstuk 6, pg 34

253 Vraag
Wij verrichten laagdrempelige dienstverlening op school dat deels gebaseerd is op
beschikbaarheid. De kinderen die vragen hebben/ hulp nodig hebben hoeven geen verwijzing
te hebben. In 2016 is dit product gefinancierd vanuit een innovatiebudget en de resultaten
zijn positief. Onder welke productcategorie wil de gemeente dat wij dit product voor 2017
aanbieden/ verantwoorden?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
In de voorgaande jaren is dit de keuze geweest van enkele gemeenten. Voor 2017 is dit niet
opgenomen in het inkoopdocument.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Bijlage 7. sectie 4, aantal uren

254 Vraag
In bijlage 7 wordt gevraagd het aantal uren in te vullen per te contracteren gemeente. In
bijlage 5 staat dat er voor de WMO niet gewerkt gaat worden met budgetplafonds. Welk
aantal uren dienen wij in te vullen? Wat is de betekenis van de uitkomst?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
U vult bij WMO het verwachtte volume van zorg in, in de vermelde eenheden. Op basis van
die eenheden wordt uw totale (voorlopige) budget berekend, met behulp van de tarieven
zoals vermeld in Bijlage 1_Tarievenblad 2017 versie 2.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst

255 Vraag
Artikel 21.2 – Volledigheidshalve dient hierin een verwijzing te worden opgenomen naar het
overgangsrecht. Deze mist nu in het artikel. Het zou niet redelijk zijn om een korting door te
voeren als de opdrachtgever handelt volgens het overgangsrecht van de WNT.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het overgangsrecht is toegevoegd aan artikel 21.2. Dit is gewijzigd in
Bijlage 9_Overeenkomst Inkoop Jeugd en Wmo versie 2. De tekstwijziging treft u aan in
Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 29.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst

256 Vraag
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Artikel 19.2 – Het dossier dat de aanbieder aanlegt is eigen verantwoordelijkheid. Op basis
van de Jeudgwet wordt dit na 15 jaar vernietigd of eerder indien gewenst door de cliënt. Het
past niet in deze verantwoordelijkheid en de WBP om dit vooraf af te stemmen met de
gemeenten. Dit artikel dient daarom volgens X geschrapt te worden of te verwijzen naar de
wettelijke regels hierover.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Er is een verwijzing opgenomen naar wettelijke regels, zodat de contractbepalingen deze
regels niet kunnen doorkruisen. Artikel 19.2 is gewijzigd in Bijlage 9_Overeenkomst Inkoop
Jeugd en Wmo versie 2. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 28.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst

257 Vraag
Artikel 11.5 – Het is niet haalbaar de productieverantwoording en de controleverklaring voor
15 februari aan te leveren. X ziet graag aansluiting bij het landelijk protocol en daarmee een
datum van 31 maart.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Wij begrijpen dat het opleveren van een
controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te
komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten
zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april.
Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst

258 Vraag
Artikel 9.1 – X is geen voorstander van niet betalen bij no-show. No-show kan een onderdeel
zijn van de problematiek. Door de aanbieder niet de bekostigen hierin wordt onbewust
gestimuleerd om deze cliënten af te houden of minder te benaderen. Dit is een ongewenst
neveneffect. IN andere regio’s zien wij de afspraak om alleen de eerste 3x no-show te
bekostigen en daarna in overleg te treden. Wij zien graag een soortgelijke afspraak in Utrecht
West.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Deze afspraak nemen wij niet op.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst

259 Vraag
Artikel 7.5 – X hoort graag van de regio wat er gebeurt als de pleegouders niet instemmen
met overdracht van het contract?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Indien pleegouders hier niet mee akkoord gaan, treedt de gecontracteerde aanbieder in
overleg met Inkoop Utrecht West voor een passende oplossing.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst
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260 Vraag
Artikel 6.6 – X gaat er vanuit dat de fraudeparagraaf in de genoemde handreiking aansluit op
de ministeriële regeling rondom materiële controle.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dit is correct.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft tarievenblad 2017

261 Vraag
Artikel 5.6 – Aan dit artikel graag toevoegen dat de zorg tot aan de overdracht plaats vindt
tegen de voorwaarden waaronder deze zijn aangegaan. De aanbieder stemt immers niet
zomaar niet in met de verlenging en kan niet gedwongen worden onder slechtere
voorwaarden te moeten werken tijdens een overdracht.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. De aanbieder heeft de mogelijkheid om bij een
eenzijdige wijziging de overeenkomst op te zeggen.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst

262 Vraag
Artikel 5.3 – X ziet bij dit artikel graag opgenomen dat in elk geval de wettelijke verhoging van
de pleegzorgvergoeding wordt opgenomen in het tarief. Een automatischge indexatie dus.
Daarnaast ziet X graag een verwijzing naar de verhoging met de OVA-cijfers. Dit om te
voorkomen dat aanbieders minder zorg kunnen leveren doordat de tarieven niet meestijgen
met de kosten.  De tekst kan er dan als volgt uit zien:
5.3.a	In elk geval zal bij verlenging van het contract het gehanteerde pleegzorgtarief worden
verhoogd met de wettelijke indexering van de pleegzorgvergoeding. Daarnaast zullen de
overige tarieven worden aangepast met de vergoeding voor OVA of aan de hand van de
loonindexatie.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Het is de keuze van de deelnemende gemeenten om al
dan niet te indexeren.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft bijlage 9 overeenkomst

263 Vraag
Artikel 4.5 – er wordt hier verwezen naar de herschikking. Artikel 4.6 omschrijft dit. Dit lijkt
erop dat een bijstelling alleen mogelijk is als het budget van de hele regio en de andere
aanbieders herschikt wordt. Wat wordt er verwacht van de aanbieder als een overschrijding
dreigt en de herschikking van het 3e kwartaal nog niet in beeld is? Moet er dan een
opnamestop worden ingevoerd?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Bij een dreigende overschrijding dient de zorgaanbieder dit tijdig aan te
geven bij de inkoop organisatie en geldt een opnamestop. In samenspraak met de aanbieder
zal eventuele ophoging worden bekeken, dit is o.a. afhankelijk van de uitnutting bij andere
aanbieders.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft tarievenblad 2017

264 Vraag
Hoe zijn de tarieven voo residentieel tot stand gekomen? Het tarief is voor X ontoereikend
voor een integraal aanbod. Het tarief wordt daarom als een verbliijfstarief gezien. Hierboven
op wordt dan de ambulante hulp gerekend. X biedt dit wel als integrale hulp aan.
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De tarieven zijn tot stand gekomen op basis van vergelijkingen van diverse aanbieders. De
gehanteerde tarieven zijn voor het verblijf inclusief alle vormen van begeleiding die bij dit
verblijf noodzakelijk zijn. Aanvullende behandeling staat hier los van.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft tarievenblad 2017

265 Vraag
Bij zowel Behandeling Jeugd Ambulant als residentiële zorg wordt een onderscheid gemaakt
tussen licht, midden en zwaar. Op geen enkele plek in het inkoopdocumenten wordt een
toelichting hierop gegeven. Hoe wordt deze classificering gewogen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Bij toewijzing wordt dit onderling afgestemd tussen de gemeente en de gecontracteerde
aanbieder.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft tarievenblad 2017

266 Vraag
Hoe zijn de tarieven voor consultatie tot stand gekomen? Welke grondslag is gebruikt voor de
berekening? De tarieven zijn namelijk aan de lage kant.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De tarieven zijn op basis van historische data vastgesteld.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p69/70

267 Vraag
Bij specifieke eisen wordt aangegeven dat er ingeschreven moet worden voor een minimaal
volume van €200.000,-. Is dit het volume in perceel 1 of 2 of het volume van het
innovatievoorstel in perceel 3?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het gaat om het minimale totaalvolume in Percelen 1,2 en/of 3.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p69/70

268 Vraag
wordt er bij resultaat bedoeld een verschuiving van specialistische hulp naar ambulante
hulpverlening of van specialistische ambulante hulp naar regulier ambulante hulp. In het
eerste geval kan er nog steeds sprake zijn van specialistische hulp, maar dan niet met
verblijf.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Hiermee wordt afschaling in brede zin bedoeld. Daar valt dit ook onder.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p58

269 Vraag
Bij resultatenmatrix wordt gesproken over registratie van uren/minuten terwijl er sprake is van
een dagprijs. Dit levert onnodige administratie op. Het voorstel is om dit weg te laten.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
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Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Dit betreft een tijdelijke administatie van uren/minuten
die noodzakelijk is om te komen tot integrale tarieven.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p53/54

270 Vraag
Bij specifieke eisen wordt aangegeven dat er altijd overeenstemming met het lokale team
moet zijn. Dit kan in conflict zijn met de bevoegdheid van de GI om een plaatsing nodig te
achten. Het voorstel is om de tekst uit te breiden met deze optie.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, uw suggestie is gehonoreerd. De tekst is uitgebreid. De wijziging treft u aan in Bijlage
16_Tekstwijzigingen, nr. 13.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p53/54

271 Vraag
Bij resultatenmatrix wordt gesproken over registratie van uren/minuten terwijl er sprake is van
een dagprijs. Dit levert onnodige administratie op. Het voorstel is om dit weg te laten.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Dit betreft een tijdelijke administatie van uren/minuten
die noodzakelijk is om te komen tot integrale tarieven.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p48/4/50

272 Vraag
er wordt bij specifieke eisen verwezen naar het protocol netwerkpleegzorg. Deze is niet meer
actueel. Wij stellen voor om te verwijzen naar in de sector geldende afspraken. Als
voorbeelden kan opgenomen worden de “landelijke handreiking samenwerkingsafspraken
jeugdbescherming en pleegzorgaanbieder” en in het vrijwillig kader “richtlijn
netwerkpleegzorg gemeente pleegzorgaanbieders”. Tevens is een verwijzing naar de
landelijke richtlijn pleegzorg vanuit de beroepscode op zijn plaats.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het Protocol Netwerkpleegzorg komt te vervallen. Toegevoegd zijn de Richtlijn
netwerkpleegzorg gemeente-pleegzorgaanbieders voor het vrijwillig kader en de Veldnorm
Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders voor het gedwongen kader. De
tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 11.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p48/4/50

273 Vraag
Bij specifieke eisen wordt de procedure voor bijzondere kosten omschreven. Het is niet
helder bij welke partij het tarief in beheer is. Volgens het tariefblad hoort het bedrag bij
pleegzorg en dus bij de aanbieder. Als het Lokale team dan besluit, levert dit onnodig veel
administratie op. Als het lokale team het budget beheert impliceert dit dat het lokale team
moet inschrijven op de aanbesteding voor het perceel pleegzorg. Dit is niet logisch. Het
voorstel is om het tarief aan de inschrijver toe te kennen en de uitgave te beoordelen bij de
rapportages over de benutting.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
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Betreft inkoopdocument p48/4/50
274 Vraag

Bij specifieke eisen staat dat het hvp wordt vastgesteld 6 weken nadat is vast komen te staan
welke inschrijver of GI betrokken is. De GI hoort hier niet in thuis. Zij kunnen geen pleegzorg
bieden en dus ook niet het hvp vast stellen.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, uw opmerking is correct. De tekst is gewijzigd. De wijziging treft u aan in Bijlage
16_Tekstwijzigingen, nr. 11.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p48/4/50

275 Vraag
Bij specifieke eisen wordt aangegeven dat het pleegkind een stem krijgt in het
plaatsingsproces. X ziet hier graag aan toegevoegd dat dit, gelijk aan de wet, geldt vanaf 12
jaar.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Uw verzoek is niet gehonoreerd. Het gaat hier niet in het bijzonder om het wettelijke
instemmingsrecht maar om het geven van een stem aan elke jongere.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p48/4/50

276 Vraag
onder inzet wordt ondersteuning en aanvullende ondersteuning genoemd. X neemt aan dat
het hier de intensiteit van de begeleiding wordt bedoeld.
- In de product omschrijving wordt niet gesproken over de inzet van aanvullende interventies.
Gezien het tarief neemt X aan dat deze interventies vallen onder de categorie 1.06
Behandeling Ambulant en dat deze apart wordt afgerekend
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) Ja, dat is correct;
2) Ja, uw aanname is correct. Hierbij wordt opgemerkt dat uitsluitend intensieve aanvullende
behandelingen apart zijn in te zetten. Regulier zit al in het product.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p48/4/50

277 Vraag
Bij resultatenmatrix wordt gesproken over registratie van uren/minuten terwijl er sprake is van
een dagprijs. Dit levert onnodige administratie op. Het voorstel is om dit weg te laten.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Dit betreft een tijdelijke administratie van
uren/minuten die noodzakelijk is om te komen tot integrale tarieven.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p45

278 Vraag
resultaten Behandeling Jeugd Ambulant
Bij de resultaten staat dat jeugdige/ouders een verbetering of verergering ervaren. Dit laatste
lijkt ons geen onderdeel van de resultaten.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is correct. Dit is inderdaad geen onderdeel van de resultaten. De tekst is gewijzigd.
De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 10.
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Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p38

279 Vraag
In de omschrijving wordt gesproken over minimaal hbo en wo en wo+. In de tarieven wordt er
gesproken over MBO+, HBO+ en WO+. Wat is de juiste verdeling?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Dit is gewijzigd in het tarievenblad_Tarievenblad 2017 versie 2.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft inkoopdocument p38

280 Vraag
Onder welke categorie valt een GZ-psycholoog? Wij nemen, gezien de opleiding, aan WO+.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft inkoopdocument p38

281 Vraag
omschrijving advies en expertise
- Kort telefonisch advies (max 30 minuten) vallen onder reguliere werkzaamheden. Hoe wordt
omgegaan met een stapeling van gesprekken van 30 minuten? Worden deze alsnog
betaald?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uitsluitend als hiervoor een toewijzing is gekregen van het lokale team.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p29

282 Vraag
Samenwerking lokaal team
E25 – een melding over overgang naar een andere zorgvorm of einde ambulante
hulpverlening kan niet altijd al 8 weken van tevoren gedaan worden. X stelt voor om een
uitzonderingsmogelijkheid op te nemen.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Eis E25 is niet gewijzigd. In voorkomende situaties
kan de gecontracteerde aanbieder contact opnemen met het lokale team.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft inkoopdocument p29

283 Vraag
berichtenverkeer ev.
E22- bij de uitgangspunten over facturatie ziet X graag de betalingstermijn van de regio
toegevoegd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, uw verzoek is gehonoreerd. De betalingstermijn van 30 dagen is toegevoegd. De
tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 2.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
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Betreft inkoopdocument -24
284 Vraag

klachtenregeling
Er wordt een twee keer per jaar een klachtenregistratie verwacht. Om de administratieve druk
te beperken, wordt verzocht om dit terug te brengen naar 1 x per jaar. Dit is ook in andere
regio’s gebruikelijk.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument p21

285 Vraag
resultatenmeting
Onder punt 3 wordt aangegeven dat registratie op daadwerkelijke uren en minuten zichtbaar
moet zijn op de factuur. Dit verhoudt zich niet tot de producten die een dagprijs kennen, zoals
pleegzorg en residentieel. X ziet hier graag een onderscheid/uitzondering in aangebracht om
onnodige administratie te voorkomen.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. De deelnemende gemeenten willen inzicht verkrijgen
in de opbouw van de producten. Hiervoor is het voor zowel pleegzorg als residentieel
noodzakelijk om de inzet van de aanbieder te vermelden op de factuur.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft inkoopdocument p7

286 Vraag
Berichtenverkeer
Er wordt verwezen naar de standaard AZR. Deze is geschikt gemaakt voor Wmo en Jeugd.
Betekent dit dat er niet langer met Vecozo gewerkt wordt binnen Jeugd? Terwijl hier op p28
wel naar verwezen wordt.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet correct. Hiermee wordt het berichtenverkeer bedoeld in het systeem van
Vecozo.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument blz. 43 - Urenverdeling EED

287 Vraag
Blz. 43. max 12 uur diagnose, max 60 uur behandeling – een gemiddelde behandeling duurt
(incl indirecte tijd, mdo’s, etc.) al snel 60 uur, bij een ernstig geval kunnen we dus niet ‘meer’
bieden: hoe verhoudt zich dit tot het maatwerk dat de regio voorstelt?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Diagnostiek bij EED is gesteld op max. 800 min, wat inhoudt dat er bijna 14u voor staat. Dit
wordt geacht voldoende te zijn. De behandeling kan tot 100u geschreven worden. Dit is
voldoende volgens de normen van de dyslexie vereniging.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Blz. 42 inkoopdocument 20% hoofdbehandelaar

288 Vraag
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In het inkoopdocument staat dat de hoofdbehandelaar 20% van de directe tijd moet maken.
Dit sluit niet aan bij de huidige werkwijze die de dyslexieaanbieders hanteren.

Een brief van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie
(http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/hoofdbehandelaarsschap-bij-dyslexiezorg) geeft aan
dat bovenstaande zorgkwaliteit los staat van het al dan niet besteden van directe tijd door de
hoofdbehandelaar aan de cliënt. In 2015 schreven zij in een brief aan een zorgregio: “In de
geldende (landelijke) branchestandaarden – het protocol en de veldnorm dyslexie – noch in
kwaliteitseisen van de kwaliteitsinstituten dyslexie is de inzet van de hoofdbehandelaar
gekwantificeerd. Daar is een goede reden voor. […] Binnen de dyslexiezorg gaan de door de
medebehandelaar verrichte (be)handelingen op in de zorgverlening waarvoor de
hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk is. Het verplicht stellen van een minimale
zorgomvang die de hoofdbehandelaar zelf moet uitvoeren […] is evenmin kwaliteit
verhogend.”

Ook de NZa regels geven geen aanleiding tot een omvang van 20% directe tijd door de
hoofdbehandelaar. In deze regels staat een minimum van 1 minuut opgenomen.

Bovenstaande geeft naar ons idee aanleiding om af te zien van de genoemde 20% directe
tijd. Mocht de regio dit niet los willen laten, dan willen wij graag weten wat hiervoor de
onderbouwing is en of de tarieven ter compensatie zullen stijgen, gezien de hoge kosten die
met inzet van een hoofdbehandelaar samenhangen.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Voor EED geldt deze eis niet. Voor EED wordt het Protocol Dyslexie
Diagnose en Behandeling 2.0 geaccepteerd, inclusief het hoofdbehandelaarsschap.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Budgetplafond nieuwe aanbieders

289 Vraag
In bijlage 5 geeft u aan dat het voor nieuwe aanbieders niet mogelijk is om op basis van
historische data een berekening van het budgetplafond en de gemiddelde prijs. "Het is aan
de nieuwe aanbieders om daarvoor een onderbouwde inschatting te maken". Kunnen de
nieuwe aanbieders dus zelf een voorstel doen voor het budgetplafond? Hoe zal dit voorstel
worden beoordeeld?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct. Afhankelijk van de geboden diensten wordt uw voorstel beoordeeld, waarbij
uw gemiddelde prijs wordt vastgesteld op basis van andere, vergelijkbare aanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Unieke Prijs per Client versus Tarievenblad

290 Vraag
De aanbieder wordt gevraagd om in het bestand Perceel, Categorie, Product een prijs per
Unieke Klant op te geven. Wij hebben moeite om daarbij te aansluiting te vinden naar het
eveneens bijgevoegde Tarievenblad 2017. Deze laatste tarieven komen niet voor in het
bestand Perceel, Categorie, Product. Kunt u op dit onderdeel een toelichting geven?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De budgetten worden vastgesteld op basis van een gemiddelde prijs. Deze gemiddelde
prijzen worden vastgesteld op basis van historisch gebruik. U factureert binnen de tarieven
zoals opgenomen in Bijlage 1_ Tarievenblad 2017, versie 2.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Paragraaf 7.3 Innnovatie

291 Vraag
Mag een aanbieder er voor kiezen om zijn gehele budgetplafond voor te dragen voor een
pilot in het kader van 3.02?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Toelating Pilots

292 Vraag
U geeft aan dat er maximaal 10 pilots per categorie worden toegelaten? Zien wij het juist dat
de toelating plaats vindt op basis van de score op het Plan van Aanpak. Met andere woorden
de 10 best scorende Plannen worden toegelaten als pilot?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Omvang Plan van Aanpak

293 Vraag
Onderaan blz 37. van het Inkoopdocument geeft u aan dat het Plan van Aanpak Pilot 3.02 in
moet gaan op alle genoemde punten én een maximale omvang mag hebben van 5 A4
enkelzijdig, in lettergrootte Arial 10. Die omvang lijkt wel erg weinig om alle punten goed uit te
werken, Zo vraagt u onder meer een stappenplan en een begroting, die ieder voor zich al
meer dan één pagina in beslag zullen nemen. Is het mogelijk om de maximale omvang uit te
breiden naar 10 A4. Is het ook mogelijk om bijlagen, bijvoorbeeld een methodiekbeschrijving,
tot te voegen aan het Plan van Aanpak
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet toegestaan. Het plan van aanpak is een eerste opzet waarbij de verdere
verwerking plaatsvindt in samenwerking met de gecontracteerde aanbieder.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Beoordeling perceel 3.02

294 Vraag
In de omschrijving van pilot 3.02 staat op blz. 35 van het inkoopdocument onder punt C,
aantallen en kosten, een korte omschrijving (één item). Op blz. 37 staat een meer uitgebreide
omschrijving (4 items). Welke omschrijving is leidend?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Leidend is de omschrijving zoals weergegeven in 6.2.2.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Eis 48 en 49

295 Vraag
Eisen E48 en E49 zijn alleen van toepassing op de Wmo. Hoe loopt het als een aanbieder
zich alleen aanmeld voor perceel 1 (jeugd)?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor jeugdhulp wordt het toezicht uitgeoefend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
de Inspectie Jeugdzorg.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Planning

296 Vraag
Tussen de voorlopige gunning (8 september) en de ondertekening van de overeenkomst (22
september) liggen 14 dagen. De wettelijke standstill termijn is echter minimaal 20 dagen.
Kunt u op dit punt een toelichting geven?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
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In deze aanbestedingsprocedure is geen standstill termijn opgenomen. In tegenstelling tot
traditionele aanbestedingstrajecten wordt elke inschrijver toegelaten op percelen 1 en/of 2 als
zij aan de gestelde eisen voldoet. In het geval een inschrijver niet wordt toegelaten,
kan zij een procedure tegen haar eigen uitsluiting starten. Dat heeft verder geen gevolgen
voor de aanbestedingstraject in relatie tot de gunning aan de overige inschrijvers.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument bladzijde 30, Programma van Eisen E32

297 Vraag
Boete maximaal € 5.000,- Naast de legitimatie vragen wij ons ook af of het opleggen van
boetes past in de beoogde samenwerking. Voorstel geen boetes opleggen.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Uw voorstel is niet gehonoreerd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument bladzijde 27; Programma van Eisen E6

298 Vraag
Regievoering vraagt om coördinatie, inzet specifieke deskundigheid en investering in tijd. Op
welke wijze wordt dit door de gemeenten gefaciliteerd?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dit wordt niet door de deelnemende gemeenten gefaciliteerd. Dit is onderdeel van het
product en zit in het tarief verdisconteerd.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument pagina 8, 1.7; definities; klant kwaliteitsond.

299 Vraag
Alle inwoners die zorg ontvangen van de gecontracteerde inschrijvers worden met een
vragenlijst benaderd.
Vraag/opmerking: niet iedereen kan uit de voeten met een vragenlijst (denk aan
geheugenproblemen en andere cognitieve beperkingen). Staat de gemeente open voor
andere aanvullende vormen van kwaliteitsonderzoek waar ook het systeem (gezin,
verwanten) bij betrokken worden?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, hier staan de gemeenten voor open.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 en 1.14 crisizorg

300 Vraag
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Welke capaciteit wordt er per voorziening voor crisis opvang gehanteerd?

Is aan te geven hoe groot de omvang van het aan te besteden bedrag voor de crisis zorg is?

En ook per onderdeel (crisis residentieel en crisispleegzorg)

Kunnen we ons ook inschrijven voor 1 vorm van crisiszorg zoals crisispleegzorg?

Wordt de crisis zorg volledig aan 1 aanbieder gegund?

Kan aangegeven worden welke normen er zijn gehanteerd voor het tarief van de crisis
vormen?

Bijlage 2: Social Return on Investments

Hoe wordt hier mee omgegaan. Moet het gaan om jongeren uit de regio Utrecht West?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Er wordt geen capaciteit per voorziening gehanteerd. Nee, de omvang van het aan te
besteden bedrag voor crisiszorg wordt niet aangegeven. Nee, de omvang van het aan te
besteden bedrag per onderdeel (crisis residentieel en crisispleegzorg) wordt niet
aangegeven. Ja, dat is correct. Aanbieders kunnen zich inschrijven voor één vorm van
crisiszorg. Nee, dat is niet correct. De crisiszorg kan aan meerdere inschrijvers worden
gegund. Ja, dat kan worden aangegeven. Op basis van historische data wordt het tarief van
de crisisvormen berekend. Ja, de overeenkomst is enkel geldig voor de deelnemende
gemeenten en de cliënten uit deze gemeenten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1, 1.14 residentiële zorg

301 Vraag
1) Welke capaciteit wordt er per vorm van residentiele voorziening gehanteerd?
2) Kan aangegeven worden welke normen er gehanteerd zijn voor de berekening van de prijs
van een residentiele voorziening ?
3) Welke normen worden gehanteerd door de indicatie, Licht, middel zwaar?
4) Is aan te geven hoe groot de omvang van het aan te besteden bedrag voor de residentiele
zorg is?

5) Is inzichtelijk hoe de residentiele zorg de afgelopen jaren verdeeld is over de verschillende
residentiele vormen?
6) Kunnen we ook voor 1  residentiele vorm inschrijven?
7) Wordt de residentiele zorg volledig aan 1 aanbieder gegund?
8) Hoe wordt omgegaan met de al bestaande residentiele vormen?
9) Kan aangegeven worden welke normen er zijn gehanteerd voor het tarief van de
residentiele voorzieningen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) Er wordt geen capaciteit van residentiele voorziening gehanteerd;
2) Ja, op basis van historische data wordt het tarief van de residentiële voorziening berekend;
3) De normen worden gehanteerd zoals deze staan beschreven in de productbeschrijvingen;
4) Nee, de deelnemende gemeenten geven niet aan hoe groot de omvang is van het aan te
besteden bedrag voor residentiële zorg;
5) Ja, dat is inzichtelijk;
6) Ja, dat is mogelijk;
7) Nee, dat is niet correct. De residentiële zorg kan aan meerdere inschrijvers worden
gegund;
8) Hiermee wordt omgegaan, zoals beschreven staat in het inkoopdocument, hoofdstuk
3.2.5;
9) Ja, dat kan worden aangegeven. Op basis van historische data wordt het tarief van de
residentiële voorzieningen berekend.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 1.09 Pleegzorg

302 Vraag
1) Is aan te geven hoe groot de omvang van het aan te besteden bedrag voor pleegzorg is?
2) Is inzichtelijk hoe de pleegzorg de afgelopen jaren verdeeld is over de verschillende
vormen pleegzorg?
3) Kunnen we ook voor 1 vorm van pleegzorg inschrijven?
4) Als we inschrijven voor pleegzorg valt hier dan meteen ook Crisispleegzorg onder?
5) Wordt pleegzorg volledig aan 1 aanbieder gegund?
6) Hoe wordt omgegaan met de al bestaande pleeggezinnen?
7) Waar bestaat het tarief pleegzorg uit?
-        Werving, selectie en opleiding pleegouders?
-        Begeleiding pleegkinderen? Hanteren jullie hier uur normen voor?
-        Pleegvergoedingen
-        Overhead
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) Nee, de deelnemende gemeenten geven niet aan hoe groot de omvang is van het aan te
besteden bedrag voor pleegzorg;
2) Ja, dit is inzichtelijk;
3) Ja, dat is mogelijk;
4) Nee, Crisispleegzorg valt daar niet onder;
5) Nee, dat is niet correct. De pleegzorg kan aan meerdere inschrijvers worden gegund;
6) De bestaande pleeggezinnen worden overgeheveld naar het contract 2017/2018
7) Hiervoor wordt u verwezen naar de tekst in het inkoopdocument, categorie 1.09.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 1.10 gezinshuis

303 Vraag
1) Welke capaciteit wordt er per vorm van gezinshuis gehanteerd?
2) Kan aangegeven worden welke normen er gehanteerd zijn voor de berekening van de prijs
van een gezinshuis?
3) Wat wordt verstaan onder een gezinshuis?
4) Wat wordt verstaan onder een gezinshuis Plus?
5) Is aan te geven hoe groot de omvang van het aan te besteden bedrag voor gezinshuizen
is?

6) Is in de prijs voor een gezinshuis incl de “ambulante” begeleiding van de jongeren in het
gezinshuis ook opgenomen.
7) Kunnen we ook voor 1 vorm van gezinshuis inschrijven?
8) Worden de gezinshuizen volledig aan 1 aanbieder gegund?
9) Hoe wordt omgegaan met de al bestaande gezinshuizen?
10) Beschreven is dat Utrecht-West samen met de aanbieder Gezinshuizen te gaan
ontwikkelen. Wordt hiervoor apart budget beschikbaar gesteld?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) Er wordt geen capaciteit per gezinshuis gehanteerd;
2) Ja, dat kan worden aangegeven. Hiervoor is het rapport van Deloitte gebruikt en de
tarieven die gehanteerd worden door verschillende aanbieders in het land;
3) Hiervoor wordt verwezen naar de productomschrijvingen, zie hiervoor Bijlage_16
Tekstwijzigingen;
4) Hiervoor wordt verwezen naar de productomschrijvingen, zie hiervoor Bijlage_16
Tekstwijzigingen;
5) Nee, de deelnemende gemeenten geven niet aan hoe groot de omvang is van het aan te
besteden bedrag voor gezinshuizen;
6) Ja, dat is correct;
7) Ja, dat is mogelijk;
8) Nee, dat is niet correct. De gezinshuizen kunnen aan meerdere inschrijvers worden
gegund;
9) Op dit moment zijn er geen gezinshuizen in de deelnemende gemeenten;
10) Nee, hiervoor wordt geen apart budget beschikbaar gesteld.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Tariefoverzicht 2017, productcategorie 1.12

304 Vraag
Ook voor het kortdurende verblijf voor jeugdigen, productcategorie 1.12 geldt dat er een fors
lagere vergoeding wordt geboden t.o.v. het gebruikelijke Nza tarief. Wat is hiervoor de reden?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De tarieven zijn vastgesteld op basis van historisch gebruik.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9. Overeenkomst inkoop jeugd en wmo

305 Vraag
Mogen wij ervan uitgaan dat financiële en productieverantwoording via iza wordt gevraagd?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, daar kunt u van uitgaan. De deelnemende gemeenten zullen te zijner tijd aansluiten bij de
landelijke ontwikkelingen over de verantwoording.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 9. Overeenkomst inkoop jeugd en wmo, artikel 9.1, pg 8

306 Vraag
Kan X bij een no show rechtstreeks aan cliënten factureren?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, indien dit helder is aangegeven en afgesproken met client.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7 Perceel, Categorie en Product, tabblad 3, Perceel 1 – Jeugd

307 Vraag
In bijlage 7 vraagt u de dienstverlening bij het product te beschrijven, rekening houdend met
de tarievenlijst. Welke bedoelt u hiermee? Is dit het tarievenblad?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dit is correct. De tarieven voor de producten binnen de percelen zijn opgenomen in
Bijlage 1_Tarievenblad 2017 versie 2.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7 Perceel, Categorie en Product, tabblad 1, toelichting uitvraag

308 Vraag
In het invulformat wordt verwezen naar het productenboek? Graag ontvangen wij een
voorbeeld van dit productenboek.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Er is op dit moment nog geen voorbeeld van het productenboek. Het productenboek wordt
opgesteld aan de hand van de antwoorden uit de uitvraag.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7 Perceel, Categorie en Product, tabblad 3, Perceel 1 – Jeugd

309 Vraag
Voor Jeugd is vervoer is niet uitgevraagd. Dient vervoer opgenomen te worden in de
trajectprijs?
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet correct. De trajectprijs is inclusief vervoer.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7 Perceel, Categorie en Product, alinea 3, Perceel 1 -Jeugd

310 Vraag
Op perceel 3 geeft u aan dat er geen innovatiebudget beschikbaar is. Het geraamde bedrag
wordt verrekend met de lokale dienstverlening. Hoe werkt de verrekening van de
dienstverlening als de aantallen heel laag zijn en hoe werkt de verdeling per Gemeente?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Elk innovatievoorstel wordt apart beoordeeld en hierover worden aparte afspraken gemaakt
met de desbetreffende aanbieders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5 Budgetplafond

311 Vraag
We rekenen in trajectprijzen. Een trajectprijs bestaat uit een combinatie van producten voor
één cliënt. Als gemeente besluit een specifiek onderdeel uit deze productenmix niet af te
willen nemen zal de opbouw van de trajectprijs opnieuw moeten worden berekend. Op welk
moment doen we dit?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Dit vindt dan plaats in de tweede helft van 2017

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 5 Budgetplafond

312 Vraag
Is er ruimte voor het indienen van voorstellen die leiden tot uitbreiding van het budgetplafond
2016 en waar een businesscase onder ligt?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet correct. Deze budgetruimte is er niet.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Tariefoverzicht 2017

313 Vraag
Hoe vindt de declaratie Jeugd plaats? Want in bijlage 1 wordt gesproken over prijzen per
dag/dagdeel/uur, in bijlage 5 staat declareren per traject.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Afgerekend wordt op basis van de prijseenheden (Bijlage 1_Tarievenblad 2017 versie 2). De
gemiddelde prijzen en trajecten zijn sturingsinstrumenten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1 Tariefoverzicht 2017, productcategorie 1.07, dagbesteding.

314 Vraag
Kan het kloppen dat er een rekenfout is geslopen in het tarievenschema? Het tarief voor
dagactiviteiten wijkt aanzienlijk af van het NZA tarief, terwijl het bij de andere producten rond
de 75% ligt. Nu komt het tarief voor dagactiviteiten uit op 60% van het NZA tarief. En is dit
exclusief de vervoerskosten ?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
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Nee, dat is niet correct. De tarieven zijn aangepast en inclusief vervoer. Zie hiervoor Bijlage
1_ Tarievenblad 2017 versie 2.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd &WMO 2017, categorie 3.01, pg 70

315 Vraag
Op pagina 70  van het inkoopdocument schrijft u dat de categorie specifieke eisen een
minimaal volume van 200.000 euro is. Uit welke onderdelen bestaat dit volume?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het inkoopdocument, pagina
70. Meerdere onderdelen zijn mogelijk.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd & WMO 2017, E35, pg 30

316 Vraag
U stelt dat wij indien noodzakelijk de relevantie informatie voor dit onderzoek aanleveren.
Vergoedt gemeente eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn? bijvoorbeeld interviews
buiten reguliere metingen om. Welke inspanning verwacht u dat hiermee gemoeid gaat?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, deze kosten worden niet vergoed.  De deelnemende gemeenten streven ernaar
zorgaanbieders niet onnodig te belasten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd & WMO 2017, E32, pg 30

317 Vraag
Kunt u iets specifieker zijn in ‘binnen de gestelde deadline’. Bijvoorbeeld “binnen twee weken
gegevens aanleveren”.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, op dit moment nog niet. De gestelde deadline zal worden vermeld in de uitvraag.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd & WMO 2017, pg 8

318 Vraag
Kunt u iets meer over vertellen over het klant kwaliteitsonderzoek, wordt dit geïnitieerd door
Utrecht West of per gemeente binnen Utrecht West?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Dit wordt door de deelnemende gemeenten gezamenlijk geinitieerd.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Inkoopdocument Jeugd & WMO 2017, pg 15

319 Vraag
Welke selectiecriteria worden gehanteerd bij het gunnen van de percelen 1 en 2?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor de percelen 1 en 2 worden geen selectiecriteria gesteld. Er wordt aan de hand van uw
ingevulde en ondertekende stukken beoordeeld of u voldoet aan de gestelde eisen en
voorwaarden. Voor een verdere uitleg wordt u verwezen naar Hoofdstuk 2, paragraaf 6.2.1.,
Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 6, paragraaf 6.2 van het inkoopdocument.
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Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd & WMO 2017, pg 34

320 Vraag
Is er ruimte voor een persoonlijke toelichting op (vooral) innovatieve voorstellen die we willen
indienen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dit is mogelijk, zoals omschreven staat in Perceel 3

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 1.	Inkoopdocument Jeugd & WMO 2017, pg 20

321 Vraag
Kunt u een inhoudelijke toelichting geven op de combinatie van een resultaatgerichte uitvraag
versus een inspanningsgerichte verantwoording?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is op dit moment niet mogelijk. Om een gemiddelde kostprijs per te behalen
resultaat te kunnen bepalen, vragen de deelnemende gemeenten om een verantwoording in
uren en minuten.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 1; 1.05 en 1.06

322 Vraag
1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant en 1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Wat is het verschil tussen deze categorieën?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor de beantwoording van deze vraag wordt u verwezen naar het inkoopdocument, pagina's
42 t/m 44.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Geiznshuis, pag. 51

323 Vraag
UW-Resultatenmatrix: Moeten er hier ook uren geschreven worden en hoe? Ook de
gezinshuishoudens? Of alleen de extra geleverde ambulante hulp die bij dit programma
hoort.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Na gunning wordt de UW resultatenmatrix samen met aanbieders verder vormgegeven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pleegzorg, pag. 48

324 Vraag
UW-Resultatenmatrix: Moet er voor dit product ook uren geschreven worden? De kosten van
het product bestaan ook uit pleegvergoedingen, zoeken en opleiden van pleegouders etc?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, voor dat deel wat niet valt onder de wettelijke bijdrage voor de pleegouders.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 5.13, prijzen, pagina 33
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325 Vraag
De prijzen kunnen ook voor 2018 niet worden aangepast.

Hoe zit dit voor pleegzorg? Een onderdeel van de prijs is de wettelijk vastgestelde
pleegvergoeding. Deze vergoeding wordt jaarlijks (cf de wet) geïndiceerd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
In eis E55 is de mogelijkheid van een indexatie opgenomen, maar om deze al dan niet toe te
passen, is een keuze van de deelnemende gemeenten. De datum waarop een eventuele
bijstelling kan plaatsvinden is gewijzigd naar 1 januari 2018. De tekstwijziging treft u aan in
Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 7.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.5

326 Vraag
1. Resultaatmeting als bron

Welke richtlijnen zijn er voor het  schrijven van uren?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Na gunning worden de richtlijnen voor het schrijven van uren vastgesteld.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.3 laatste paragraaf

327 Vraag
Er staat dat de gemeenten samen met de lokale teams en de inschrijvers nadere invulling
aan de samenwerking gaan geven. Is er al een beeld hoe dit uitgewerkt wordt?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, hiervoor treden de deelnemende gemeenten na gunning in nader overleg.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.2. pagina 20

328 Vraag
Paragraaf: Vraag gestuurd en resultaatgericht

In 2017 wordt de stap naar het meten van resultaat gemaakt. Wat voor impact heeft dat op
ons als aanbieders. Wat moeten we meten en welke informatie moeten we aanleveren?

In 2018 wordt het resultaat sturen verder uitgewerkt? Welke impact heeft dit op ons als
aanbieder?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De deelnemende gemeente treden met de gegunde zorgaanbieders in overleg om te komen
tot werkafspraken. De deelnemende gemeenten beraden zich op dit moment over de
eventuele gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016
m.b.t. Huishoudelijke ondersteuning voor onderhavig inkooptraject.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.2. pagina 20

329 Vraag
Er wordt aangegeven dat er de vernieuwing de komende jaren geleidelijk door worden
gevoerd. Heeft het doorvoeren van de vernieuwing al impact op het contract dat doorloopt in
2018? En wat valt er dan te verwachten?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dit  heeft al impact op de contrcaten in 2018. Echter het valt nu nog niet te zeggen wat er
te verwachten valt. Dit is afhankelijk van de voortgang van de pilots die vanuit het innovatieve
perceel 3 zijn geselecteerd.
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Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft 1.7

330 Vraag
Budgetplafond: Wij hebben geen productiehistorie in uw gemeenten. Hoe moeten wij het
prijzenblad invullen en op welke wijze komt u tot het vaststellen van een budgetplafond bij
gunning?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Zie hiervoor Bijlage 7_Perceel, Categorie en Product versie 4: Toelichting regel 37.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft 1.4, raamovereenkomst pagina 6

331 Vraag
Contractbeheer loopt via Inkoop en Monitoring Utrecht West. Moeten wij hier periodiek
informatie aan aanleveren, welke informatie en met welk systeem?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, het contractbeheer loopt via Inkoop en Monitoring Utrecht West. De informatie die
aangeleverd moet worden, kan zowel periodiek als op verzoek zijn. Hierbij gaat het om
realisatie informatie.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft 1.4, raamovereenkomst pagina 6

332 Vraag
Budgetplafonds. Gelden de budgetplafonds per hulpverleningsvorm en per gemeente? Of is
er sprake van een totaal budgetplafond, voor alle hulpverleningsvormen en voor de 5
gemeenten bij elkaar waarbij ze onderling met elkaar afrekenen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Er is sprake van een totaal budgetplafond voor de deelnemende gemeenten. Het
budgetplafond is kaderstellend en indicatief per gemeente.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 1.2 Opdrachtgever, pagina 5

333 Vraag
De opdrachtgevers zijn 5 deelnemende gemeenten van Utrecht- West

Als we een contract afsluiten is dit dan een contract met 1 gemeente? Of sluiten we 1
contract af voor de vijf gemeenten waarbij de gemeenten onderling met elkaar afrekenen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Opdrachtnemer sluit met elke gemeente een aparte overenkomst

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Algemeen

334 Vraag
Wij hebben (nog) geen vestiging in uw gemeenten. Hoe hier mee om te gaan?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Dat is aan u als aanbieder om dit te realiseren.

Nr:
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Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7, tabblad 3

335 Vraag
De toelichting die we kunnen geven op perceel 1 en 2 is zeer beperkt wat betreft omvang. Is
er een mogelijkheid om op een ander manier toelichtend materiaal in te sturen? Wij denken
aan bijvoorbeeld een filmpje of folder.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet mogelijk.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 7

336 Vraag
We hebben een product voor innovatie. Dit is aanvullend op de huidige producten, en geen
vervanging van de huidige producten. Mogen we uitbreiden in volume in perceel 1 en 2?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet mogelijk. U kunt uw innovatieve producten indienen onder Perceel 3

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Inkoopdocument Jeugd en Wmo 2017, pagina 34

337 Vraag
1) Als op perceel 3 een aanbieding wordt gedaan met verschillende aanbieders, volstaat dan
het indienen van een voorstel door een van de samenwerkingspartners?
2) Of anders: op welke manier kunnen wij meerdere plannen van aanpak indienen. Op de
percelen 3.01 en 3.02 mag maximaal 1 plan van aanpak worden ingediend.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
1) Ja, dit is toegestaan;
2) Nee, dit is niet correct. Per inschrijver mag maximaal 1 plan per perceel 3.01 en/of 3.02
worden ingediend.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 19.3, pagina 13

338 Vraag
opende dossiers van cliënten worden niet zonder hun schriftelijke toestemming overgedragen
aan een andere partij. Kunt u toevoegen aan het artikel dat de gemeente zorgdraagt voor de
benodigde toestemming van cliënten hiertoe als de gemeente weet naar welke partij het
dossier moet worden overgedragen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. De aanbieder dient hiervoor zorg te dragen.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 12.3, pagina 10

339 Vraag
De termen “tijdig en volledig” zijn onbepaald. Kunt u dit verduidelijken zodat duidelijk is welke
juridische verplichtingen aanbieder met de gemeente aangaat?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De termen "tijdig" en "volledig" zijn opgenomen, zodat deze van toepassing zijn op elke
specifieke gegevensuitvraag. De beoordeling hiervan ligt in wat redelijkerwijs kan worden
geacht. Het uiterste moment van aanlevering wordt genoemd bij het toesturen van de
uitvraag. Alle vragen dienen volledig en correct te zijn ingevuld.
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Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 11.5, pagina 9

340 Vraag
15 februari is niet haalbaar voor zowel X, alsook voor onze accountant. Wij verzoeken u aan
te sluiten bij het landelijke controleprotocol IZA.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. De deelnemende gemeenten begrijpen dat het
opleveren van een controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging
plaatst. Teneinde te komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke
termijnen waar gemeenten zich aan moeten houden, zien de deelnemende gemeenten  geen
mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april. Wel is het zo dat op landelijk niveau
(programma I-sociaal domein) momenteel standaardartikelen ontwikkeld voor de
inkoopcontracten. Het stellige voornemen van de deelnemende gemeenten is om hierbij aan
te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan de deelnemende gemeenten graag met u in gesprek, om een
werkbare modus te vinden. Dit aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen.
Hierbij kan ook gekeken worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de
productie, voor 1 april echter wel noodzakelijk voor de deelnemende gemeenten.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 11.1 en 11.3 pagina 9

341 Vraag
De term “tijdig” is niet gespecificeerd. Kunt u dit verduidelijken zodat duidelijk is welke
juridische verplichtingen aanbieder met de gemeente aangaat?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De termen "tijdig" en "volledig" zijn opgenomen, zodat deze van toepassing zijn op elke
specifieke gegevensuitvraag. De beoordeling hiervan ligt in wat redelijkerwijs kan worden
geacht. Het uiterste moment van aanlevering wordt genoemd bij het toesturen van de
uitvraag. Alle vragen dienen volledig en correct te zijn ingevuld.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 6.5, pagina 6

342 Vraag
Wij gaan ervan uit dat alleen het frauduleuze bedrag kan worden teruggevorderd. Het overige
moet worden vergoed.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Ja, dat is correct, voor wat betreft het recht op vergoeding van rechtmatig verleende zorg.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 6.1, pagina 6

343 Vraag
“Periodiek” en “tijdig” zijn onbepaald waardoor dit in de praktijk tot onduidelijkheid kan leiden.
Kan dit worden gewijzigd en aangepast in overleg met opdrachtnemer en dat deze minimaal
2 maanden van tevoren aan opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. De termen "periodiek" en "volledig" zijn opgenomen,
zodat deze van toepassing zijn op elke specifieke gegevensuitvraag. De beoordeling hiervan
ligt in wat redelijkerwijs kan worden geacht.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
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Betreft Bijlage 9, artikel 5.6, pagina 6
344 Vraag

Dienstverlening kan worden voortgezet onder voorwaarde dat de gemeente zorg blijft dragen
voor de financiering. Als geen financiering meer plaatsvindt zal alleen op basis van
nazorgverplichtingen worden meegezocht naar een passende oplossing voor cliënt, maar zal
de dienstverleningsovereenkomst met cliënten beëindigd worden. Graag een aanpassing.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Artikel 5.6 is niet gewijzigd. De zorgcontinuïteit dient
gewaarborgd te blijven, uiteraard onder dezelfde voorwaarden als het leveren van zorg
binnen de contractsperiode.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 5.3, 5.4 en 5.5 pagina 6

345 Vraag
Wij zien graag een procedure rondom wezenlijke wijzigingen tegemoet.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Het proces rondom wijziging bij verlenging staat in deze artikelen omschreven. Hoe deze
procedure daadwerkelijk zal verlopen, wordt tijdig uitgewerkt door Inkoop & Monitoring, voor
aanvang van de periode van verlenging van de overeenkomst.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 4.9 pagina 5

346 Vraag
Onduidelijk is hoe deze procedure werkt en op grond waarvan besloten wordt dat een nieuwe
product in de tarievenlijst wordt opgenomen. Kunt u dit verduidelijken zodat duidelijk is welke
juridische verplichtingen aanbieder met de gemeente afspreekt?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Voor de beantwoording van uw vraag wordt u verwezen naar het inkoopdocument, pagina
13.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 4.5 en 4.7, pagina 5

347 Vraag
Kunt u de procedure verhelderen over de eenzijdige tariefswijzigingen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Uw verwijzing is niet correct. Deze artikelen gaan over het toegekende budgetplafond. In eis
E55 is de mogelijkheid van een indexatie opgenomen, maar om deze al dan niet toe te
passen, is een keuze van de deelnemende gemeenten. De datum waarop een eventuele
bijstelling kan plaatsvinden is gewijzigd naar 1 januari 2018. De tekstwijziging treft u aan in
Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 7.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 4.4. pagina 5

348 Vraag
Kunt u "tijdig" specificeren?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Met tijdig wordt hier bedoeld: tijdens de Q gesprekken of zoveel eerder als een aanbieder dit
kan inschatten op basis van actuele toestroom.

Nr:
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Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 3.7 pagina 4

349 Vraag
Tussentijdse aanpassing van een tweezijdige overeenkomst is alleen mogelijk na overleg
tussen partijen. Kunt u dit aanpassen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd. Eventuele wijzigingen hebben gevolgen voor de
overeenkomsten met alle gecontracteerde partijen. Een aanbieder heeft de mogelijkheid bij
tussentijdse wijziging van de overeenkomst de overeenkomst te ontbinden.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 3.6, pagina 4

350 Vraag
Wordt met deze aanbestedingsprocedure vastgelegd welke aanbieders de komende 2 jaar
gecontracteerd worden? Als de gemeente tussentijds andere partijen toelaat gaat dit dan via
een vergelijkbare procedure? Wordt een onbeperkt aantal aanbieders toegestaan?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Wij hebben uw eerste deelvraag geïnterpreteerd dat u vraagt of een vast aantal aanbieders
gecontracteerd wordt. Hierop is het antwoord: Nee, dat is niet correct. De mogelijkheid wordt
geboden dat tussentijds nieuwe aanbieders worden toegelaten. Op het tweede deel van uw
vraag is het antwoord: Ja, dat is correct. Het aantal aanbieders is onbeperkt. Het
uitgangspunt is de keuzevrijheid van de klant en een breed aan bod aan zorg en
ondersteuning.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 9, artikel 3.5 en 3.9 pagina 4

351 Vraag
Kan de prijs worden aangepast, als het aangeboden (en geaccepteerde) volume niet wordt
behaald, buiten de invloedsfeer van de zorgorganisatie?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat dat is niet mogelijk.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 5

352 Vraag
Staan de onvoorziene omstandigheden in het contract omschreven? Bij een overschrijding
van het budgetplafond wanneer er een volumetoename is gaan wij ervan uit dat dit wordt
vergoed.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, de onvoorziene omstandigheden staan niet nader omschreven. Alleen na toestemming
van de deelnemende gemeenten wordt het budgetplafond aangepast.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Bijlage 1

353 Vraag
We willen u erop attent maken dat in de benaming staat dat dit het tarievenblad 2017 betreft.
Kunt op het tarievenblad vermelden 2017 en 2018 toevoegen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw suggestie is niet gehonoreerd.
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Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Inkoopdocument pagina 33, paragraaf 5.13 E55

354 Vraag
Het bijstellen van prijzen kan niet eenzijdig zonder onderbouwing en aankondiging vooraf. Wij
missen een bepaling waaruit blijkt hoe de prijzen worden vastgesteld en een opmerking dat
de inschrijver bij prijswijzigingen de gelegenheid heeft het contract te beëindigen. Kunt u
deze bepaling verduidelijken? Hoe gaat u om met de indexering?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
In eis E55 is de mogelijkheid van een indexatie opgenomen, maar om deze al dan niet toe te
passen, is een keuze van de deelnemende gemeenten. De datum waarop een eventuele
bijstelling kan plaatsvinden is gewijzigd naar 1 januari 2018. De tekstwijziging treft u aan in
Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nr. 7.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft paragraaf 5.11, pagina 32

355 Vraag
Onze organisatie conformeert zich aan het landelijk vastgestelde controleprotocol  (IZA) en
vraagt de gemeente dringend om niet af te wijken van dit protocol, aangezien dit aanzienlijke
lastenverzwaring met zich meebrengt voor zowel de gemeente, als ook voor de
zorgaanbieders. Gaat u hiermee akkoord?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, uw verzoek is niet gehonoreerd. Wij begrijpen dat het opleveren van een
controleverklaring voor 15 februari uw organisatie voor een uitdaging plaatst. Teneinde te
komen tot een jaarrekeningproces dat past binnen de wettelijke termijnen waar gemeenten
zich aan moeten houden, zien wij geen mogelijkheid om de datum aan te passen naar 1 april.
Wel is het zo dat op landelijk niveau (programma I-sociaal domein) momenteel
standaardartikelen ontwikkeld voor de inkoopcontracten. Ons stellige voornemen is om hierbij
aan te sluiten, en om ook een (eventuele) controleverklaring te laten lopen via het nog in
ontwikkeling zijnde landelijk protocol. Mocht de controleverklaring op uw organisatie van
toepassing zijn, dan gaan wij graag met u in gesprek, om een werkbare modus te vinden. Dit
aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaardartikelen. Hierbij kan ook gekeken
worden naar het tijdpad. Hierbij is zekerheid over de juistheid van de productie, voor 1 april
echter wel noodzakelijk voor de gemeente.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Paragraaf 5.10, pagina 32

356 Vraag
E.49 Een beoordelingskader over het kwaliteitstoezicht ontbreekt nog bij de stukken. Wij
vragen u om de beoordelingseisen toe te voegen aan de stukken omdat anders onvoldoende
duidelijk is aan welke eisen precies voldaan moet worden door de aanbieder.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Uw suggestie is niet gehonoreerd. Het beoordelingskader wordt vastgesteld door de GGD in
samenspraak met gemeenten. De GGD houdt hierover een informatiebijeenkomst voor
aanbieders op 28 juni. In de Jeugdwet zijn de Inspectie Jeugdzorg en de inspectie voor de
Gezondheidszorg toezichthouder.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft paragraaf 5.8 pagina 31

357 Vraag
E. 45 Als de overeenkomst beëindigd wordt met de gemeente moet het totale
cliëntenbestand worden aangeleverd . De verplichting dient in verband te staan met de
opdracht die verstrekt wordt. In E 44 is reeds voorzien in een warme overdracht bij cliënten
naar de partij die ondersteuning overneemt. Kunt u de verplichting uit E.45 verwijderen?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
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Ja, uw suggestie is gehonoreerd. Eis E44 in plaats van eis E45 is vervallen. Eis E45 is
gewijzigd. De tekstwijziging treft u aan in Bijlage 16_Tekstwijzigingen, nrs. 5 en 6.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft paragraaf 5.6, pagina 30

358 Vraag
E.32 Graag zien wij welke deadline wordt gesteld en daarnaast ontbreekt de opmerking dat
een inverzuimstelling nodig is vanuit de gemeente. Een boetebeding moet in relatie staan tot
de schending van contractbepalingen. Kunt u dit verduidelijken?

E. 33. Onduidelijk is op welke wijze eventuele herschikking van middelen plaats zal vinden.
Kunt u hier duidelijkheid over geven?

E.34 Onduidelijk is welke juridische verplichtingen de aanbieder hier precies aangaat met de
gemeente. Kunt u dit verduidelijken?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
E32: Per gegevensuitvraag wordt een termijn gesteld waarbinnen de gevraagde gegevens
aangeleverd dienen te worden. In artikel  12.6 is wel een termijn van herstel opgenomen
welke vooraf gaat aan een eventuele boete;

E33: In 2017 gaan de deelnemende gemeenten werken met het herschikken van de
beschikbare middelen. Dit houdt in dat in het 3e kwartaal (Q3) budgetten kunnen worden
bijgesteld zowel naar boven als naar beneden. De beoordeling van de bijstelling van de
budgetten zal geschieden over de geleverde productie vanuit de Q2 2017 uitvraag;

E34: Het betreft hier een medewerkingsverplichting en een verplichting tot het aanleveren
van de benodigde gegevens.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Paragraaf 3.2.5, punt 2, pagina 22

359 Vraag
Op moment van inschrijving dient duidelijk te zijn voor aanbieders op welke manier gewerkt
gaat worden, met een nog te ontwikkelen instrument is er onvoldoende bepaaldheid om te
kunnen contracteren. Kunt u zorgen voor meer rechtszekerheid en duidelijkheid bij de
contractvorming
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De deelnemende gemeenten zien geen rechtsonzekerheid in het ontwikkelen van een
kwalitatief instrument. Aanbieder kan inschrijven op de drie percelen in het inkoopdocument,
waarin de in te kopen diensten staan beschreven.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft paragraaf 3.2.5, pagina 21

360 Vraag
Kunnen we meedenken in de vertaalslag van de verhouding directe en indirecte tijd naar de
geleverde kwaliteit van zorg?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
Nee, dat is niet mogelijk.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Paragraaf 2.13, pagina 15

361 Vraag
Aanbesteden vereist een transparante set beoordelingscriteria, aangezien het een
bestuurlijke procedure betreft die vooraf duidelijk moet zijn.  Kunt u ons aangeven wie in de
beoordelingscommissie zitten en uit hoeveel leden deze bestaat.
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2016
De beoordelingscommissie bestaat uit inhoudelijk deskundige medewerkers van de
samenwerkende gemeenten en van de inkooporganisatie van Utrecht West.
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