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1. Artikel 3 Ontwikkelovereenkomst 

Dit artikel bevat foutieve verwijzingen naar de overeenkomst maatwerkdiensten. Dit komt doordat 
dit artikel niet is aangepast toen de overeenkomst maatwerkdiensten tekstueel is heringericht 
(hoofddocument met werkafspraken). Wat moet er gebeuren: 

 lid 3.2: artikel 6 vervangen door artikel 12 

 lid 3.4: artikel 6.1 vervangen door artikel 12.1 
 
2. Onderlinge rangorde overeenkomst en bijlagen 

Artikel 2 lid 2 regelt de onderlinge rangorde van de bijlagen bij de overeenkomst. Deze rangorde 
behoeft nadere uitwerking en ook de overeenkomst zelf dient in de rangorde te worden 
opgenomen. Voorgestelde rangorde: 
1. Overeenkomst en PvE 
2. Werkafspraken en Handleiding berichtenverkeer 
3. Overzicht producten en tarieven en Overzicht indexeringscategorieën 
4. Beschrijving diensten  
5. Inkoopdocument 
 

3. Art. 10 - Wijzigingen 

 lid 1: dit artikellid regelt dat de overeenkomst middels een ontwikkeltafelproces kan worden (a) 
gewijzigd of (b) beëindigd en worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Sinds de 
inkoop in een open house plaatsvindt is de wettelijke eis dat wezenlijke wijzigingen via een 
beëindiging met een nieuwe overeenkomst plaatsvinden, niet meer van toepassing. De passage 
“of beëindigd en worden vervangen door een nieuwe overeenkomst” kan daarom worden 
geschrapt. 

 lid 4:  “In afwijking van het vierde lid” moet zijn: “In afwijking van het derde lid”. 
 
4. Art. 12 - Penalty’s en ontbinding  

Volgens artikel 12 lid 2 kunnen penalty’s op productniveau, perceelniveau of contractniveau worden 
opgelegd. Dit is niet correct: penalty’s kunnen op productniveau en contractniveau worden 
opgelegd en de penalty ontbinding kan alleen op contractniveau worden opgelegd. We stellen voor 
om dit te corrigeren. 
 

5. Invoering abonnementstarief Wmo 
Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. 
Aanbieders hoeven dan niet meer via de gemeenten informatie meer aan te leveren aan het CAK, op 
basis waarvan het CAK dan de eigen bijdragen berekende. Dit betekent dat de passages over het 
CAK in de bijlage Berichtenverkeer Wmo gemeenten Limburg-Noord kunnen worden geschrapt. 
 

6. Implementatie SAP 2020 (landelijk Standaard Administratie Protocol): 
Samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal 
Domein landelijke standaard administratieprotocollen (SAP) opgesteld. Deze protocollen bieden 
meer duidelijkheid over de administratieve afhandeling van zorg in natura bij de uitvoering van de 
Wmo en Jeugdwet en moeten bijdragen in het terugdringen van de administratieve lasten. De 
protocollen hebben als doel om meer helderheid te bieden over de afspraken in de berichtenketen. 
De protocollen moeten uiterlijk in 2021 zijn geïmplementeerd.  



Met betrekking tot de contracten in Limburg-Noord brengen de protocollen de volgende wijzigingen 
met zich mee:  
a) maandelijks declareren (dus ook voor Wmo);  
b) alleen nog maar via 303D declareren (dus factureren/303F kan niet meer); 
c) opstellen declaratiekalender met vermelding wanneer declaraties verwacht worden en wanneer 

deze verwerkt en betaald worden; 
d) jeugd: 301 binnen 5 werkdagen na ontvangst 315 (nu 14 dagen); 
e) jeugd: 315 binnen 5 werkdagen na de intake (nu 14 dagen na aanvang dienstverlening).  
 
Voorstel: 
a) Maandelijks declareren per 1-1-2020 invoeren voor de Wmo. (De gemeenten zorgen ervoor dat 

ze een goed proces inrichten om te voorkomen dat facturen onterecht worden afgekeurd als 
een indicatie per week wordt gesteld (soms 4, soms 5 diensteverleningsdagen in een maand.) 

b) Per 1-1-2020 alleen nog declaraties toestaan. Mocht de 303D-verplichting voor een aanbieder 
aantoonbaar onoverkomelijke technische problemen opleveren, dan kan deze aanbieder tot  
1-1-2021 ontheffing van deze verplichting krijgen. 

c) Op basis van de contractafspraken een declaratiekalender opstellen. De kalender krijgt mogelijk 
ook een plek in de afsprakenkaart die door i-Sociaal Domein wordt voorbereid. Als dat zo is, 
worden de overeenkomsten dienovereenkomstig aangepast. 

d) In de overeenkomst opnemen dat de gemeenten nu al zoveel mogelijk JW301-berichten binnen 
5 werkdagen versturen, en dat met ingang van 1 januari 2021 alle berichten binnen 5 
werkdagen worden verstuurd. 

e) In verband met de verschillende definities die in het land en in de regio voor het begrip intake 
worden gebruikt, de landelijke discussie over de definitie van het begrip intake in het SAP 
afwachten. Daarna hierover verder praten. 

 

7. Geen bemiddelings- en detacheringsbureaus  
De gemeenten van onze regio hebben aangegeven dat ze geen bemiddelings- en 
detacheringsbureaus willen contracteren voor het uitvoeren van maatwerkdiensten Jeugd en Wmo. 
We stellen daarom voor om aan het PvE de eis toe te voegen de aanbieder het merendeel van zijn 
omzet moet behalen uit het zelf (met eigen personeel) uitvoeren van de dienstverlening. Het blijft 
dus toegestaan om voor onderdelen gebruik te maken van een onderaannemer of een derde, maar 
er worden geen aanbieders (meer) toegelaten die voor het merendeel werken via constructies als 
bemiddeling, detachering en het inzetten van zelfstandigen zonder personeel en alfahulpen. 
 

8. Werkafspraak 7 - Informatieverstrekking door Opdrachtnemer 

 algemeen: volgens werkafspraak 7 moeten aanbieders de gemeenten op bepaalde momenten 
over bepaalde onderwerpen informeren. Tot nu toe hebben gemeenten en aanbieders weinig 
tot geen uitvoering aan de werkafspraak gegeven (m.u.v. de financiële jaarverantwoording). We 
hebben een inschatting gemaakt van de gemeentelijke/MGR-behoefte aan de aan te leveren 
gegevens, en of het ook nodig is dat ze actief worden aangeboden. Ons voorstel is: 

lid 1a Overzicht onderhanden werk Schrappen. Onderhanden werk bestaat 
niet meer. 

lid 1b Klachtenrapportages Actieve verstrekking schrappen: op 
verzoek van de MGR verstrekken. 

lid 1c Klanttevredenheidsonderzoek Actieve verstrekking schrappen: op 
verzoek van de MGR verstrekken. 
“populatie” wijzigen in “cliënten”.  

lid 1d Vragenlijsten Jeugd en Wmo Schrappen 

lid 3 Wettelijk bepaalde informatie Schrappen (niemand weet wat wordt 
bedoeld en het is blijkbaar toch al 
wettelijk verplicht) 



lid 5 Lopende procedures Toevoegen dat de MGR aanvullende 
informatie over de procedures kan 
opvragen. 

 lid 1e, tweede bullet: ‘onderstaande’ vervangen door ‘bovenstaande’. 

 lid 4: de naamgeving van de inspecties actualiseren.  
 

9. Werkafspraak 9 - Berichtenverkeer en communicatie 

 Lid 4:  
- ‘versleutelde e-mail’ vervangen door ‘beveiligde e-mail’. 
- toevoegen: Partijen beschikken daartoe over een programma voor het versturen van 

beveiligde e-mail.  
 

10. Vervoer jeugd 
Vervoer jeugd wordt geïndiceerd als ouders van jeugdigen het vervoer echt zelf niet kunnen 
verzorgen of via hun netwerk kunnen regelen. Aanbieders en gemeenten hebben aangegeven dat 
het bij ambulante jeugdhulp voorkomt dat ouders hun kind bijvoorbeeld wel ’s morgens kunnen 
brengen, maar ’s middags niet kunnen ophalen.  
 
In de huidige inkoop kennen we alleen het product “Vervoer bij ambulant” en dat is een heen- en 
terugrit (retour). Voorstel: een product “Vervoer bij ambulant enkel” toevoegen en de code voor 
ambulant retour via een sterfhuisconstructie uitfaseren: nieuwe indicaties gebeuren op basis van 
enkele reis (retour = 2 x enkel), bestaande indicaties voor retour vervoer lopen nog een jaar door. 
De indicaties die dan nog over zijn worden per 1-1-2021 omgezet in (2 x) enkel. 
 

Naam product 
 

Productcategorie 
 

iJw-code 
 

Eenheid 
 

Tarief 

Vervoer bij ambulant retour 
sterfhuisconstructie bestaande 
indicaties 

42 42A03 Etmaal € 20,70 

Vervoer bij ambulant enkel  42 42D03* Stuks € 10,35 

Vervoer bij verblijf enkel 42 42B03 Stuks € 10,35 
* code 42C03 is bij gemeente Venray al in gebruik voor een plaatselijk product, dus niet meer beschikbaar.  

 


