Aanpassingsvoorstellen Wmo 2015 Bestuurlijk aanbesteden ISD Bollenstreek
en Gemeente Katwijk
Augustus 2015

De navolgende aanpassingen worden voorgestaan.
Aanpassing 1
Overeenkomst Maatwerkvoorziening Artikel 6: Toetreding
De zinsnede
‘Nieuwe aanbieders kunnen zich tussentijds aanmelden bij Gemeente.’
wordt vervangen door:
‘Nieuwe aanbieders kunnen zich tussentijds, per half jaar ingaande op 1 januari of 1 juli,
aanmelden bij Gemeente.’
Toelichting
Betreft het reguleren van de instroom van nieuwe aanbieders. Door deze te beperken tot 2
instroommomenten per jaar kan hierin efficiënter en effectiever gehandeld worden.
Aanpassing 2
Overeenkomst Maatwerkvoorziening voor overgangscliënten Begeleiding Bijlage 2 bepaling
2.1
De zinsnede
‘Inwoners met een Besluit AWBZ kan uiterlijk tot 1 januari 2016 recht op zorg behouden.’
wordt vervangen door:
‘Inwoners met een Besluit AWBZ kunnen uiterlijk tot 1 januari 2016 recht op zorg
behouden.’
Toelichting
Betreft het herstellen van een taaltechnische fout.
Aanpassing 3
Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 2 bepaling 3.1
Overeenkomst Maatwerkvoorziening voor overgangscliënten Begeleiding Bijlage 2 bepaling
3.1
Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding bij de huishouding Bijlage 2 bepaling 3.1
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De zinsnede
‘In te zetten vrijwilligers dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.’
wordt vervangen door:
‘Aanbieders zijn verplicht om voor personen die beroepsmatig in contact kunnen komen met
cliënten (beroepskrachten en/of in te zetten vrijwilligers) een Verklaring omtrent Gedrag
(VOG) te hebben.’
Toelichting
Betreft een aanpassing ter extra duidelijkheid. De verplichting in het gemeentelijke Wmo
Beleidsplan Katwijk is ruimer van omvang dan in de overeenkomsten opgenomen. Dit wordt
hiermee meer in overeenstemming met elkaar gebracht.
Aanpassing 4
Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding bij de huishouding Bijlage 2 bepaling 5.1
De zinsnede
´Als dita nedrse is, dan treden Partijen direct in overleg en komen tot eventuele aanpassing
van de genoemde tarieven.´
wordt vervangen door:
‘Als dit anders is, dan treden Partijen direct in overleg en komen tot eventuele aanpassing
van de genoemde tarieven.’
Toelichting
Betreft het herstellen van een typefout.
Aanpassing 5
Overeenkomst Maatwerkvoorziening voor overgangscliënten Begeleiding Bijlage 2 bepaling
5.3
De zinsnede
‘Aanbieder of combinatie van Aanbieders (in dat geval een penvoerder) stuurt elke maand,
uiterlijk binnen vier weken na afloop van vier weken, een gespecificeerde verzamelfactuur.’
wordt vervangen door:
“Aanbieder of combinatie van Aanbieders (in dat geval een penvoerder) stuurt elke 4 weken,
uiterlijk binnen vier weken na afloop van vier weken, een gespecificeerde verzamelfactuur.
Toelichting
Betreft het aanbrengen van een uniformere structuur in de termijnstellingen binnen de
overeenkomst. Dezelfde tekst wordt nu gebruikt als bij de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding.
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Aanpassing 6
Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding bij de huishouding Bijlage 2 bepaling 5.4
De zinsnede
‘Aanbieder of combinatie van Aanbieders (in dat geval een penvoerder) stuurt elke 4 weken,
uiterlijk binnen drie weken na afloop van een periode van vier weken, een gespecificeerde
verzamelfactuur.’
wordt vervangen door:
‘Aanbieder of combinatie van Aanbieders (in dat geval een penvoerder) stuurt elke 4 weken,
uiterlijk binnen vier weken na afloop van een periode van vier weken, een gespecificeerde
verzamelfactuur.
Toelichting
Deze bepaling wordt hiermee gelijk getrokken met soortgelijke bepalingen in de andere
overeenkomsten.
Aanpassing 7
Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 2 bepaling 5.5
De zinsnede onder a.
‘de startdatum van de Maatwerkvoorziening is de datum van het intakegesprek tussen
Aanbieder en Inwoner conform 2.10.’
wordt vervangen door:
‘de startdatum van de Maatwerkvoorziening is de datum van het intakegesprek tussen
Aanbieder en Inwoner.’
Toelichting
De verwijzing naar 2.10 in deze is niet correct.
Aanpassing 8
Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 2 bepaling 5.5
De zinsnede onder a.
‘Hierbij komen Aanbieder en Inwoner overeen dat de Aanbieder binnen een termijn van tien
werkdagen start met de feitelijke dienstverlening. Wanneer naar aanleiding van het
intakegesprek wordt besloten dat er geen vervolg komt qua dienstverlening, dan is er geen
sprake van de start van de zorg en vindt er geen facturatie plaats. De Aanbieder kan een
volledige maand declareren als de start van de zorg plaatsvindt voor of op de 15e van de
maand. Ligt de start van zorg na de 15e van de maand dan kan er pas in de navolgende
maand voor het eerst worden gedeclareerd’
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wordt vervangen door:
‘Aanbieder en Inwoner komen overeen dat de Aanbieder binnen een termijn van tien
werkdagen, na de datum van het intakegesprek, start met de feitelijke dienstverlening. Start
de feitelijke dienstverlening later dan tien werkdagen na de datum van het intakegesprek,
dan geldt als startdatum de datum van aanvang van de feitelijke dienstverlening.
De Aanbieder kan een volledige periode van vier weken declareren als de start van de zorg
plaatsvindt vóór de helft van de van toepassing zijnde periode van vier weken. Ligt de start
van zorg na dat moment dan kan er pas in de navolgende volle periode van vier weken voor
het eerst worden gedeclareerd. Voor de periodebepaling wordt aansluiting gezocht bij de
perioden, die het CAK hanteert. Voor zover een CAK periode meer dan 4 weken omvat,
wordt voor de declaratiebevoegdheid en -periode aansluiting gezocht bij de helft van de in
dat geval toepasselijke periode.
Wanneer naar aanleiding van het intakegesprek wordt besloten dat er geen vervolg komt
qua dienstverlening, dan is er geen sprake van de start van de zorg en vindt er geen
facturatie plaats.
Toelichting
Betreft inhoudelijke aanpassingen.
Allereerst wordt, voor de duidelijkheid, strikter gedefinieerd wanneer de dienstverlening
gestart dient te zijn. Dit om eventuele misverstanden daarover te voorkomen.
Vervolgens wordt voor de start- en einddatum van de facturering aansluiting gezocht bij de
CAK perioden in plaats van uit te gaan van een (kalender)maand. Dit mede op verzoek van
een aantal aanbieders en wij hebben als gemeente en de ISD het idee dat het hiermee
simpeler wordt.

Katwijk, Lisse 25 augustus 2015
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