
 

 

Begeleidend schrijven ontwikkeltafel 29 juli 2021 
 
Aanleiding 
Op woensdag 21 juli 2021 bent u geïnformeerd over het voornemen van de samenwerkende regio’s 
Noord- en Midden-Limburg om voor segment 1 jeugd (opname vervangende behandeling en 
behandeling met verblijf) de inhoudelijke dialoog weer samen op te starten. Zoals ook kort toegelicht 
werd in het meegestuurde advies vraagt deze intensivering van de dialoog meer doorlooptijd dan tot 
aan 2022 beschikbaar is. Zie voor meer informatie hierover deze link. Daarom is 
verlenging/vernieuwing van de lopende overeenkomsten een bijbehorende randvoorwaarde. De 
uitvoering van deze verlenging verschilt per subregio en middels deze ontwikkeltafel nemen we u 
graag mee in wat dit betekent voor de subregio Noord-Limburg (voor de 6 gemeenten Beesel, 
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray). 
 
Voorstel 
In onze subregio maakt segment 1 op dit moment onderdeel uit van de open house overeenkomst 
die ontstaan is uit de procedure “Sociaal Domein Limburg-Noord 2018”, die geresulteerd heeft in de 
overeenkomst “Maatwerkdiensten Jeugd”. In principe eindigt deze overeenkomst van rechtswege op 
31-12-2021 en zijn er geen verlengingsopties meer aanwezig. Daarmee zouden we in theorie een 
nieuw open house moeten publiceren, met een vergelijkbare strekking als de oude maar dan 
specifiek gemaakt voor segment 1. Dit zou betekenen dat elke aanbieder opnieuw moet inschrijven 
en dat we alle aanbieders opnieuw moeten verifiëren en contracteren zoals aan het begin van het 
huidige overeenkomst.  
 
Omdat dit administratief voor zowel u als ons een enorme belasting is hebben wij samen met onze 
advocaat gekeken naar de opties die de huidige overeenkomst biedt en de consequenties daarvan. 
Conform artikel 10 mogen wij wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst, middels het 
ontwikkeltafelproces. Daar mogen wij als wijziging ook inbrengen om de huidige overeenkomst open 
te breken, inhoudelijk aan te passen (lichten we verderop toe) en te verlengen. Daarmee hoeft u 
‘slechts’ een addendum te tekenen waarin we de aanpassingen duiden en u instemt met de 
aanpassingen.  
 
Naar onze mening is dit de best passende oplossing, ook omdat hiermee de focus kan komen te 
liggen op de dialoog voor de toekomst. Wij moeten dan wel eenmalig het open house openstellen 
voor nieuwe toetreders. 
 
Aanpassingen 
De belangrijkste aanpassingen zijn het beperken van de scope tot segment 1 en het verlengen van de 
duur van de overeenkomst.  
 
Duur overeenkomst 
Om met de laatste te beginnen zal de overeenkomst voor 1 jaar verlengd worden met 1 optiejaar 
voor verlenging. We willen op 1-1-2023 een nieuwe overeenkomst hebben met alle aanbieders van 
segment 1, echter willen we ook voorkomen dat we volgend jaar nog een keer door hetzelfde proces 
moeten samen. Daarom bouwen we juridisch voor de zekerheid een optiejaar in. 
 
Scope aanpassingen 
Omdat de scope van de huidige overeenkomst de totale Jeugdhulp omvat, moeten we deze gaan 
‘uitkleden’ tot enkel segment 1. De andere segmenten zijn inmiddels allemaal gepubliceerd en 
grotendeels ook al definitief gegund.  
 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/inkoop-sociaal-domein-2022-noord-limburg/aanbieders-jeugd


 

 

In grote lijnen komt dit neer op het oude perceel 6, perceel 7 en een aantal van de lopende pilots. In 
bijlage 2 treft u een overzicht aan van de producten en de bijbehorende tarieven die in de nieuwe 
situatie blijven bestaan. Indien u uw aanbod niet wijzigt hoeft u dus enkel een addendum te tekenen.  
 
Pilots 
De pilots zijn niet meegenomen in bijlage 2. Wij willen de pilots wel graag meenemen in de 
overeenkomsten met u, waarmee de status pilot ook komt te vervallen. Om dit contractueel in goede 
banen te leiden, vragen wij de aanbieders die dit betreft om deze pilots apart aan te bieden in 
perceel 7 conform de ‘oude’ werkwijze. Daarmee blijven we zoveel mogelijk handelen in de geest van 
de oude overeenkomst. 
 
Bekostiging 
Deze noemen we bewust apart omdat dit geen wijziging betreft ten opzichte van de huidige situatie. 
Hiermee doelen wij op het handhaven van de huidige afspraken, waar we voor 2022 een indexering 
op toepassen. Mocht het optiejaar verzilverd worden, dan zal er voor 2023 ook een indexering plaats 
vinden. 
 
Planning 
We willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor u, voor ons, maar bovenal voor onze jeugdigen. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om alle aanbieders die nu een overeenkomst hebben voor de 
producten die onder segment 1 zullen vallen, uit te nodigen voor deze ontwikkeltafel.  
 
De stukken voor de virtuele ontwikkeltafel worden uiterlijk 30 juli 2021 gepubliceerd op onze 
website. Wij vragen u om uiterlijk 6 augustus 2021 om 12.00 uur uw feedback in te dienen op de 
virtuele ontwikkeltafel. De MGR zal eventuele vragen beantwoorden, de terugkoppeling hiervan 
publiceren wij uiterlijk 13 augustus op de website. Afhankelijk van de inhoud daarvan plannen we 
ofwel een nieuwe fysieke ontwikkeltafelbijeenkomst (via Teams), of we vragen u per e-mail in te 
stemmen als de inhoud dat toelaat. 
 
Afhankelijk van de inhoud van de reactie moet er mogelijk nog nadere interne besluitvorming 
plaatsvinden, als dit niet het geval is zijn we begin september gereed om te publiceren voor nieuwe 
aanbieders en voor perceel 7 (i.v.m. opname vervangende behandelingen). De openstelling is 4 
weken en daarna kunnen de overeenkomsten gesloten worden met nieuwe partijen. Na de 
openstelling kunnen we ook met u als huidige aanbieder het addendum opmaken en ondertekenen. 
 
Samengevat: 
21 jul  Regionale bijeenkomst toekomst segment 1 
29 jul  Ontwikkeltafel open house Noord-Limburg (van 15.30 – 17.00 uur) 
30 jul  Start virtuele ontwikkeltafel 
06 aug  Uiterlijk om 12.00 uur  feedback via ontwikkeltafel 
13 aug  Uiterlijk terugkoppeling van de reacties vanuit de MGR 
20 aug Uiterlijk overeenstemming over de inhoud, c.q. een nieuwe afspraak inplannen 

(afhankelijk van de zwaarte van de wijzigingen) 
Optioneel Interne besluitvorming 
Medio sept  Publicatie open house (4 weken) 
Eind okt Overeenkomsten tekenen met nieuwe aanbieders en addendum huidige aanbieders 

(inclusief ‘nieuwe aanbiedingen’ perceel 7) 
 
Ontwikkeltafel 
Op 29 juli willen we bovenstaand schrijven kort toelichten en dan vooral met u het gesprek aan over 
de vragen/opmerkingen die u heeft. 


