Publicatie Wijzigingsformulier 1e Nota van Inlichtingen (Wmo)
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 Wmo 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 110 vragen ontvangen met betrekking tot de inkoopstukken voor
Wmo. 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.

Publicatiedatum: 28 juni 2021

Betreft document
Overeenkomst

Inhoud wijziging
Definitie declarabele tijd

Aanpassing

Overeenkomst

Specificatie Indexatie

“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.” ………..

Overeenkomst

Artikel 16 lid 5 geschrapt

Overeenkomst

Artikel 16 lid 11 geschrapt

Overeenkomst

Artikel 16 lid 10’10 herziene
nummering

Overeenkomst

Wijziging Artikel 18 lid 1

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

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.
Artikel is geschrapt. Oorspronkelijk artikel: Aanbieder dient de
voor de berekening en inning benodigde gegevens aan te leveren
bij het CAK. Aanbieder levert conform de door het CAK gestelde
eisen de geleverde uren/dagdelen op periode en cliëntniveau aan
bij het CAK. Uitval en benodigde correcties dienen eveneens per
ommegaande te worden doorgegeven.
Was Artikel 16 lid 10. Een individuele Gemeente kan geen
afwijkende afspraken maken met Aanbieders welke conflicterend
zijn met deze regionale Overeenkomst. Dit wordt artikel 16 lid 11.
Cliënt stelt met behulp van het lokale team van de Gemeente een
ondersteuningsplan op. Aanbieder hanteert dit
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Tarievenblad

Toevoeging Tarieven Second
Opinion

Productenboek

Nadere specificering
inzet/duur/intensiteit

Personeelsopgave

Aanpassen publicatieformat
Personeelsopgave

ondersteuningsplan als basis voor de te verlenen Dienstverlening,
er wordt geen eigen format door Aanbieder gehanteerd in
afwachting van het regionaal te ontwikkelen format mag
Aanbieder voorlopig een eigen format hanteren. Het
ondersteuningsplan geeft Aanbieder voldoende informatie om
Cliënt in zorg te nemen.
De (potentiële) Aanbieder beschikt over een geldig certificaat voor Aanmelddocument Wmo
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kwaliteitsmanagement dat voldoet aan ISO 9001:NEN-EN 15224
(ook bekend als 'ISO 9001 voor de zorg'), een HKZ-schema of
gelijkwaardig. Micro ondernemingen beschikken over een geldig
certificaat voor kwaliteitsmanagement dat voldoet aan een HKZschema voor kleine organisaties of gelijkwaardig. Startende
ondernemers hebben een jaar de tijd om aan deze eis te voldoen
en overleggen bij inschrijving een bewijs dat zij het traject voor
kwaliteitsmanagement gestart zijn.
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:
Wmo begeleiding individueel (licht/midden/zwaar)
Wmo begeleiding groep (licht/midden/zwaar)
Toevoeging inzet/duur/intensiteit: Wmo begeleiding individueel
wordt per minuut ingezet en gefactureerd. Eventueel vervoer van
en naar de begeleiding valt buiten de geïndiceerde tijd van
begeleiding.
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

