Publicatie Wijzigingsformulier 1e Nota van Inlichtingen (Jeugd)
Op 12 mei 2021 heeft de Inkoop & Monitoring namens de gemeenten Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen ,
Stichtse Vecht (EED) en Woerden de inkoopstukken gepubliceerd op Tenderned. De Inkoop & Monitoring
verzorgt namens deze vijf gemeenten de Inkoop voor Jeugd producten. De regio is in voorbereiding om per 1
januari 2022 middels een open systeem van afspraken nieuwe contracten af te sluiten.
Tot donderdag 27 mei waren de aanbieders in de gelegenheid om vragen te stellen over de gepubliceerde
inkoopstukken. In totaal heeft de gemeente 166 vragen ontvangen met betrekking tot de inkoopstukken voor
Jeugd. In deze publicatie presenteert de regio de wijzigingen in de inkoopstukken naar aanleiding van de eerste
nota van Inlichtingen.
Conform de overeenkomst prevaleren deze gepubliceerde wijzigingen boven de inkoopstukken. Deze wijzigingen
zullen voor het overgrote deel pas in de tweede nota van inlichtingen verwerkt worden in de inkoopstukken.
Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen vragen hebben dan kunt u deze tot en met 12 juli 2021 (12:00)
stellen in de tweede nota van Inlichtingen.
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Overeenkomst

Inhoud wijziging
Definitie declarabele tijd

Specificatie Indexatie

Artikel 16 lid 6 geschrapt

Artikel 3 lid 2 aangepast

Aanpassing

Direct cliëntgebonden tijd, dit zijn de uren waarbij de
hulpverlener direct contact heeft met de Cliënt en/of zijn systeem
ten behoeve van de Jeugdhulp.

“Gemeenten zullen de tarieven zoals vastgelegd in bijlage 5
jaarlijks indexeren, onder voorbehoud dat gemeenteraden
voldoende middelen ter beschikking stellen voor indexering.
Gemeenten verhogen of verlagen tarieven, waarbij het indexcijfer
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling ("OVA") voor
personele kosten van het Centraal Planbureau en gepubliceerd
door de Nederlandse Zorgautoriteit 80% 75% van de totale
indexatie bepaalt en waarbij het Consumentenprijsindexcijfer
(CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 20% 25% van de
totale indexatie bepaalt.” ………..
De indexatie sluit op deze manier aan bij de geadviseerde tarieven
van onderzoeksbureau Berenschot als gepresenteerd in bijlage 6.
Artikel is geschrapt. Oorspronkelijk artikel: Aanbieder is verplicht
Gemeente inzicht te verschaffen in de gedeclareerde tijd per Cliënt
en de gemiddelde kosten per Cliënt per traject.

Er is een verkeerde tabel met producten opgenomen in dit artikel.
De tabel op pagina 28 van het aanmelddocument wordt ingepast
in de overeenkomst.
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Aanpassing aanmeldformulier
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Toevoeging geschiktheidseis 4

Tarievenblad

Toevoeging Tarieven Second
Opinion

Tarievenblad

Toevoeging Tarief Ambulante
Spoedhulp

Aanpassing definitie van declaratie(s): De factuur van Aanbieder
die hij bij Gemeente indient door het iJW bericht “Declaratie” (iJW
303D 323) en die een opgave bevat van de per maand geleverde
Dienst(en) conform daartoe in deze Overeenkomst en de
Handreiking Declaratie gestelde eisen.
Aanbieder legt binnen (1) één week na Toewijzing het eerste
contact met Cliënt. Binnen 2 (twee) weken vindt een eerste
gesprek met Cliënt plaats (Gemeente kan er voor kiezen om bij dit
eerste gesprek aanwezig te zijn). Daarbij wordt met Cliënt
gesproken over het opgestelde ondersteuningsplan en de aard
van de te verlenen zorg. Dit gesprek kan niet worden
gedeclareerd, mits gesproken wordt over het opgestelde
ondersteuningsplan, de aard van de te verlenen zorg en voldoet
wordt aan de definitie van declarabele tijd. De tijd ….. “
Het aanmelddocument is aangepast zodoende dat de namen van
de vijf gemeenten in de regio nu zijn toegevoegd bovenaan de
tabel op pagina 28. Deze tabel zal onderdeel uitmaken van het
digitaal te verschijnen aanmeldformulier.
Oorspronkelijke bepaling: Rechtsgeldig ondertekend
inschrijfformulier (Dit is te vinden op de website van Inkoop en
Monitoring Utrecht West.) Zie voor meer informatie:
https://www.istandaarden.nl/degroene-vink-voor-istandaarden
Toevoeging: Een bewijsmiddel waaruit NAW gegevens zichtbaar
zijn.
Toevoeging tarieven
Begeleiding jeugd ambulant (licht)
Begeleiding jeugd ambulant (midden)
Begeleiding jeugd ambulant (zwaar)
In de Inkoopstukken is het tarief voor ambulante spoedhulp niet
gepubliceerd op het tarievenblad. Het tarief voor ambulante
spoedhulp voor 2022 bedraagt: €132,95 per uur (instellingstarief)
en €112,81 per uur (tarief micro onderneming).
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Tarievenblad

Tarief Dagbehandeling is
dubbel opgenomen

Tarievenblad

Tarief Gezinshuis exclusief
franchise verwijderd

Productenboek

Product Begeleiding Midden &
ambulante spoedhulp
toevoeging inhoudsopgave

Productenboek

Specificering maximaal aantal
behandelminuten B-GGZ

Productenboek

Specificering maximaal aantal
behandelminuten EED

Productenboek

Aanpassing aanvullende eisen
product S-GGZ

Personeelsopgave

Aanpassen publicatieformat
Personeelsopgave

In de Inkoopstukken is het tarief voor Dagbehandeling A + B per
ongeluk tweemaal opgenomen in het tarievenblad.
Dagbehandeling behoort tot categorie 1.07 (dagbesteding 18-). De
andere vermelding is verwijderd uit het tarievenblad.
Naar aanleiding van vraag 18 van de nota van inlichtingen is
gekozen om met één gezinshuis tarief te werken. Dit is
voortgekomen uit nader overleg met Berenschot waaruit blijkt dat
het onderscheid in de twee tarieven (inclusief franchise en
exclusief franchise) niet voldoende duidelijk kan worden gemaakt.
De producten Begeleiding Individueel Midden én ambulante
spoedhulp zijn toegevoegd aan de inhoudsopgave van het
productenboek.
De maximale behandelingsduur binnen de GB-GGZ bedraagt 1440
minuten. Deze 1440 minuten betreffen zowel direct
cliëntgebonden tijd als indirect cliëntgebonden tijd.
De behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie duurt
gemiddeld 18 maanden en bestaat uit maximaal 360 minuten
diagnostiek (in maximaal drie dagdelen) en maximaal 2500
minuten behandeling. Dit aantal minuten is gecorrigeerd op basis
van de huidige definitie van declarabele tijd. Het maximum aantal
minuten diagnostiek en behandelminuten is zowel direct - als
indirecte cliëntgebonden tijd.
Aanbieder nodigt het lokaal team uiterlijk binnen zes weken na
startdatum beschikking behandeling, en vervolgens elke drie
maanden, uit voor een (tussentijdse) evaluatie. Daarnaast is
vooruitlopend op het eindigen van de behandeling door
Aanbieder de nazorg geborgd: hierbij wordt het lokaal team
betrokken in de zin van afstemming met en goedkeuring van het
lokaal teams alvorens de nazorg te starten.
De personeelsopgave is met publicatie van de eerste nota van
inlichtingen aangepast naar een word-format. De inschrijvende
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Akkoordverklaring
inschrijving

Toevoeging bijlage 13

partijen kunnen dit document nu bewerken en uploaden bij het
nog te publiceren digitale inschrijfformulier.
Er is een bijlage akkoordverklaring opgenomen die inschrijver bij
inschrijving als slotstuk kan toevoegen. Hiermee geeft inschrijver
akkoord en verklaart hij alle bijlagen naar waarheid te hebben
ingevuld. De akkoordverklaring is mee gepubliceerd met deze
nota van inlichtingen.

Bijlage 13 akkoordverklaring

