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Aankondiging contractwijzigingen 
 
Geachte heer/mevrouw, 

Middels deze brief informeren wij u over de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of 

jeugd en Wmo (onder verwijzing van Artikel 4. Lid 1. van de overeenkomst, bijlage 9). De 

contractwijzigingen zullen per 1 januari 2023 in werking treden.  

Aankondiging contractwijzigingen (jeugd en Wmo) 

De volgende contractafspraken die inhoudelijk wijzigen per 1 januari 2023: 

Inschrijfformulier  
productenboek en 
aanmelddocument 

Het leveren van Wmo begeleiding groep is gekoppeld aan het verplicht leveren 
van vervoer. Vanaf 01-01-2023 zullen zorgaanbieders die reeds ingeschreven zijn, 
maar ook nieuwe inschrijvers, verplicht worden om vervoer te leveren bij dit 
product. 

Aankomende landelijke 
contractstandaarden 
worden onderdeel van 
deze overeenkomst  

De opdrachtgever/gemeente/inkoopregio wijzigt de overeenkomst tussentijds 
als contractstandaarden beschikbaar zijn voor dit type overeenkomst 
(inspanningsgericht, outputgericht, taakgericht). De contractstandaarden kunnen 
zien op:  

− het gebruikte format voor de overeenkomst; 

− de beschrijving van de prestaties, zonder de prestaties zelf inhoudelijk 
te wijzigen; 

− bepalingen die zien op de levering van 
jeugdhulp/kinderbeschermingsmaatregelen/jeugdreclassering, zoals 
indexering, continuïteit van zorg, wachttijden, cliëntenstop, 
zorgweigering en -beëindiging, wijzigen zorgbehoefte jeugdige, 
onderaanneming en vergelijkbare bepalingen; 

− bepalingen die zien op informatievoorziening, overleg en uitwisseling 
van gegevens, zoals informatievoorziening aan de gemeente; 

− bepalingen inzake het gebruik van iJW-standaarden, berichtenverkeer 
en vergelijkbare bepalingen; 

− bepalingen inzake declaratie en betaling, zoals onverschuldigde 
betaling, declaratie en betaling, uitgangspunten voor betaling, 
budgetplafonds en vergelijkbare bepalingen; 

− bepalingen inzake fraude, niet-nakoming en geschillen, zoals UBO, 
fraude, niet-nakoming en vergelijkbare bepalingen; 

− bepalingen inzake duur en einde overeenkomst, zonder de duur van de 
overeenkomst zelf aan te passen, overdracht van rechten bij fusie en 
overname, financiële verantwoordelijkheid en vergelijkbare bepalingen; 

− algemene slotbepalingen, zoals social return, vrijwaring, wijzigen van 
omstandigheden, geschillenregeling en vergelijkbare bepalingen. 
 

 
Bijlage 9: overeenkomst 
artikel 8. Bij opzegging 
wordt een 

 
Indien de zorgaanbieder gebruikt maakt van de opzeggingsmogelijkheid, zal met 
de zorgaanbieder een afbouwovereenkomst onder de lopende overeenkomst 
worden afgesloten. In deze afbouwovereenkomst staat SMART geformuleerd 
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afbouwovereenkomst 
opgesteld.  

welke stappen de zorgaanbieder neemt om tot een afbouw en warme 
overdracht van cliënten te komen.  

Bijlage 9: overeenkomst 
en/of 
Aanmelddocument 
bijlagen 

De Regionale agenda Jeugd waarin De Norm voor Opdrachtgeverschap is 
verwerkt maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Bijlage 16 en in het 
nieuwsbericht op de website van I&M UW onder inkoop 2022.  

Bijlage 5b en c: 
Productenboek: s-ggz 
jeugddiagnostiek 

Na de inzet van diagnostiek kan een behandeling uitsluitend ingezet worden na 
overleg en akkoord van het lokale team. Voorwaarde daarbij is dat de 
diagnostiek bij een opvolgende behandeling door dezelfde aanbieder niet 
gefactureerd wordt, maar onderdeel is van de uiteindelijke behandeling. 

Bijlage 9: overeenkomst 
artikel 8 lid 7 

Als aanbieder gedurende een lopend kalenderjaar geen cliënten krijgt 
toegewezen, dan kan de gemeente de overeenkomst op 1 januari van het 
volgende kalenderjaar beëindigen. Partijen zijn over en weer geen vergoeding 
van schade of andere kosten verschuldigd gerelateerd aan deze beëindiging van 
de overeenkomst. Aanbieder kan zich niet opnieuw aanmelden, tenzij hij naar 
het oordeel van de gemeente kan aantonen dat de door de aanbieder geboden 
ondersteuning noodzakelijk is voor de gemeente in het kader van haar 
compensatieplicht. 

Bijlage 9: overeenkomst 
artikel 14 lid 4 

Indien aanbieder zijn declaratie later indient dan de in lid 4 van dit artikel 
aangegeven indieningstermijn van een maand, dan is gemeente niet gehouden 
aan het verrichten van de betaling binnen de afgesproken betalingstermijn. 

 

De regio hoopt u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben omtrent de contractafspraken. 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen per mail via 

monitoring@inkooputrechtwest.nl   

Met vriendelijke groet,  

Inkoop & Monitoring Utrecht West 
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