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Verslag doorlopende ontwikkeltafel Administratief-juridisch 
 

Datum: 21 augustus 2019 

Aanwezig 

- namens aanbieders:  Daniëlle Coenders (Strix), Ger Bos (Proteion Schoon), Purdey van  

der Reis-Geurts (Bijzonder Jeugdwerk), Carla van Herten (CLZ) 

- namens gemeenten en MGR:  Peter van Deuzen (MGR), Getty Schuiling (MGR), Wilja Brokking 

(backoffices gemeenten, notulen) 

 

Inleiding 

Door het regionale project Sturing en inkoop staan de ontwikkeltafels ´op een laag pitje´. De 

bestaande inkoopovereenkomsten worden alleen nog aangepast op onderdelen die niet kunnen 

wachten op de uitkomst van het project. Voor de aanpassingen die te klein zijn om er een aparte 

tafel voor in te stellen, worden twee doorlopende ontwikkeltafels in het leven geroepen: een 

administratief-juridische tafel en een inhoudelijke tafel. Er kunnen doorlopend onderwerpen op deze 

tafels worden geagendeerd. Wanneer er geen onderwerpen zijn, wordt de tafel ‘slapend’ totdat er 

weer een nieuw onderwerp op de agenda wordt gezet.  

Onderwerpen 

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 

Opmerkingen tafel: 

Akkoord, enkel tekstuele aanpassing 

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 

3.   Overzicht producten en tarieven en Overzicht indexeringscategorieën 

4.   Beschrijving diensten en Handleiding berichtenverkeer  

5.   Inkoopdocument 
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Toelichting: 

Bij strijdigheid tussen twee bijlagen, wordt op basis van de onderlinge rangorde bepaald welke bijlage 

leidend is. In de huidige regeling hebben de meeste bijlagen dezelfde rang. Bij onderlinge strijdigheid 

is dan niet duidelijk welke bijlage ‘geldt’. Daarom moet de huidige rangorde nader worden 

uitgesplitst. 

 

Opmerkingen tafel: 

De handleiding is eigenlijk onderdeel van de werkafspraken, voorstel volgorde als volgt op te nemen: 

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 bepaalde 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”. 

Toelichting: 

 lid 1: Tot en met 2017 werden de maatwerkdiensten bestuurlijk aanbesteed. Op grond van de 

Aanbestedingswet konden bepaalde wijzigingen in de overeenkomst alleen worden 

doorgevoerd als de overeenkomst werd beëindigd en opnieuw (gewijzigd) werd aanbesteed. 

Sinds 2018 worden de maatwerkdiensten ingekocht via een ‘open house’. De beschreven 

regel in de Aanbestedingswet geldt niet bij een open house. Daarom kan deze passage in de 

overeenkomst vervallen.  

 

Opmerkingen tafel: 

Akkoord. 

 

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 aan te passen. 
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Toelichting: 

Sinds 2018 bevat een overeenkomst geen percelen meer. Daarom kunnen penalty’s ook niet meer 

op dit niveau worden opgelegd. Ontbindingen vinden altijd op contractniveau plaats. 

Opmerkingen tafel: 

Akkoord.  

5. Invoering abonnementstarief Wmo 

Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van 

kracht. De invoering van het abonnementstarief Wmo heeft ook consequenties voor aanbieders. 

Op de site van i-Sociaal Domein kunt u hierover meer lezen. Dit betekent dat de passages over de 

CAK in de bijlage Berichtenverkeer Wmo gemeenten Limburg-Noord worden geschrapt. 

Opmerkingen tafel: 

Akkoord. 

 

De gemeenten gaan voor het aanleveren aan het CAK uit van de startdatum in het 305 bericht en 

de stopdatum in het 307 bericht. Het is dus belangrijk dat alle aanbieders deze goed aanleveren. 

Er gaat echter nog het een en ander mis bij deze berichten, dit moet voor 1 januari goed geregeld 

zijn. Dit betreft o.a.: 

 bericht intrekken door een aanbieder gaat niet goed: als een aanbieder een 305 heeft 

gestuurd en deze wil intrekken, dan kan de aanbieder dit technisch doen. Alleen de intrekking 

komt niet goed terecht bij de gemeenten. De gemeenten gaan dit oplossen. 

 hoe om te gaan met klanten die tijdelijk stoppen? Hier moeten duidelijke regels voor komen. 

De gemeenten gaan hier een procedure voor maken. Dit zal aangepast worden in de 

handleiding berichtenverkeer. 

 aanbieders moeten altijd een 307 sturen bij stop van een product. Omdat in 2020 de 

stopdatum voor de eigen bijdrage uit het 307-bericht gehaald wordt, is het versturen van 

tijdige en correcte 307-berichten vanaf 1-1-2020 essentieel. De gemeenten gaan hier strakker 

de hand aan houden. 

 

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); 

https://i-sociaaldomein.nl/nieuws/19-07-09/invoering-abonnementstarief-wmo-consequenties-voor-zorgaanbieders
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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).  

Opmerkingen tafel: 

In onze regio werken we met  de inspanningsgerichte variant.  

a. Maandelijks declareren 

Akkoord. Voor de jeugd is dit al ingevoerd. Voor aanbieders is het technisch mogelijk om bij de 

Wmo ook per maand te declareren. De tafel vraagt zich wel af of er geen facturen onterecht 

afgekeurd gaan worden als een indicatie per week is gesteld. Bijvoorbeeld hbh is geïndiceerd op 3 

uur per week en in een maand is er 5x geleverd (5 donderdagen). De gemeenten pakken dit 

onderwerp op in het regionale overleg van de gemeentelijke backoffices. Voor Suite worden er 

geen problemen voorzien, hoe het bij Pink werkt is onduidelijk. Een oplossing zou kunnen zijn om 

te indiceren met een totaal aantal uren gedurende de geldigheidsduur van de indicatie. Nadeel is 

dat als de indicatie gedurende de looptijd wordt gewijzigd dat alles opnieuw berekend moet 

worden. Bij een indicatie per week is dit eenvoudiger en overzichtelijker. De gemeenten zullen 

ervoor zorgen dat er vanaf 1-1-2020 een goed proces hebben ingericht. 

b. alleen nog met 303D declareren, 303F vervalt 

Akkoord. De meeste aanbieders kunnen vrij makkelijk overstappen van F naar D. Het is een 

kwestie van een vinkje aanzetten. De gemeenten gaan na welke aanbieders nog met 303F 

werken, deze worden de komende maanden benaderd om te vragen of het voor hen problemen 

gaat opleveren om met 303D te gaan werken. Mocht het voor een aanbieder aantoonbaar 

onoverkomelijke technische problemen opleveren, dan kan deze aanbieder tot 1-1-2021 

ontheffing van de 303D-verplichting krijgen. 

c. Opstellen declaratiekalender 

Akkoord. De gemeenten kunnen de al gemaakte contractafspraken eenvoudig in een kalender 

zetten. 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. jeugd: gemeente stuurt JW301 binnen 5 werkdagen na ontvangst JW315 

Deze regel geldt alleen voor berichten waar geen nader onderzoek voor nodig is. Gemeenten 

moeten een JW315 op een aantal punten controleren. Als deze punten allen geen probleem 

opleveren of nader onderzoek vergen, dan is het versturen van de JW301 binnen 5 dagen 

haalbaar. Nog niet alle gemeenten zijn echter al zover. Het inregelen van de nieuwe 

reactietermijn is voor die gemeenten een uitdaging en zal niet op 1-1-2020 gerealiseerd zijn. 

Daarom nemen we in de overeenkomst op dat de gemeenten nu al zoveel mogelijk  

JW301-berichten binnen 5 werkdagen versturen, en dat met ingang van de volgende release van 

de i-standaarden alle berichten binnen 5 werkdagen worden verstuurd.  

 

Extra opmerking: wijzigingen op een JW315 zijn nog ingewikkeld. De gemeenten leggen op 

landelijk niveau voor of hier ook berichten voor ontwikkeld kunnen worden. 
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e. jeugd: aanbieder stuurt JW315 binnen 5 werkdagen na intake 

Er bestaat een veel onduidelijkheid over het begrip intake: aanbieders en gemeenten hanteren 

verschillende definities voor een intake(gesprek), er worden landelijk en regionaal verschillende 

definities gebruikt en de definitie in het SAP maakt het er ook niet duidelijker op. We wachten 

daarom eerst de landelijke discussie over de definitie in het SAP af, voordat we deze regel 

invoeren.  

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 de gevraagde 

dienstverlening zelf kan leveren en uitvoeren. Daarbij mag een aanbieder wel gebruik maken van 

een onderaannemer of een derde, maar de aanbieder moet zelf als bedrijfsactiviteit het leveren 

en uitvoeren van de gevraagde dienstverlening hebben. Derhalve worden geen aanbieders 

toegelaten die dit doen via constructies als bemiddeling, detachering en het inzetten van 

zelfstandigen zonder personeel en alfahulpen. 

Toelichting: 

Het doel van dit voorstel is te voorkomen dat een organisatie zelf geen dienstverlening verricht en 

enkel als detacheringsbureau/uitzendbureau werkt.  

Opmerkingen tafel: 

De voorgestelde eis laat in het midden in welke mate een aanbieder zelf zorgactiviteiten moet 

uitvoeren. De tafel stelt voor om de eis in die zin uit te breiden dat de aanbieder de meerderheid 

van zijn omzet moet behalen uit het zelf (met eigen personeel) uitvoeren van zorgactiviteiten.  

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: 

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

B lid 1b Klachtenrapportage Actieve verstrekking schrappen: op verzoek van de 
MGR verstrekken (wel maken dus). 

C lid 1c Klanttevredenheidsonderzoek Actieve verstrekking schrappen: op verzoek van de 
MGR verstrekken (wel maken dus). “populatie” 
wijzigen in “cliënten”.  

D lid 1d Vragenlijsten Jeugd en Wmo Schrappen 

E lid 3 Wettelijk bepaalde informatie Schrappen 

F lid 4 Rapporten inspectie Toevoegen dat de MGR deze informatie ter 
controle kan opvragen. 
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G lid 5 Lopende procedures Toevoegen dat de MGR deze informatie ter 
controle kan opvragen. 

 lid 4: de naamgeving van de inspecties dient te worden geactualiseerd. 

 

Opmerking tafel: 

 Algemeen:  

A t/m E: akkoord. 

F:  De voorgestelde toevoeging wordt niet overgenomen. De rapporten zijn al openbaar. 

G: De bepaling wordt als volgt aangepast: De MGR kan aanvullende informatie over de   

procedures opvragen. 

 lid 4: akkoord. 

 

9. Werkafspraak 9 - Berichtenverkeer en communicatie 

 Lid 4: toevoegen: Partijen beschikken daartoe over een programma voor het versturen van 

versleutelde e-mail.  

 En versleutelde e-mail veranderen in beveiligde e-mail. 

Opmerking tafel: 

Akkoord. 

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. 

Opmerking tafel: 

Laat vervoer retour vervallen en maak voor zowel ambulant als verblijf een code vervoer enkel.  

Houd wel twee aparte codes aan om monitoring op vervoer naar verblijf en vervoer naar 

ambulant mogelijk te houden.  

Laat 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 
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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.  


