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Deze	dynamische	Nota	van	Inlichtingen	maakt	integraal	onderdeel	uit	van	de	Aanbesteding		
‘Inkoop	in	het	kader	van	Wmo	en	Jeugdwet’	die	de	samenwerkende	gemeenten	in	de	regio	
Rivierenland	uitgezonderd	Maasdriel	en	Zaltbommel.	Zij	hebben	ervoor	gekozen	om	niet	langer	
gebruik	te	maken	van	de	regionale	zorginkoop	Wmo	en	jeugd.	
	
In	deze	dynamische	Nota	van	Inlichtingen	zijn	de	volgende	zaken	van	toepassing:	

o Aanpassingen	in	de	tekst	door	middel	van	een	Was	-	Wordt	opsomming	
o Toevoeging	van	nieuwe	producten	
o Aanpassing	van	tarieven	
o Aanpassing	Raamovereenkomst	

	
	
Was	-	wordt	
Vervanging	van	de	omschrijving	LVG	in	LVB.	
	
__________________________________________________________________________________		
	
Perceel	1	Wmo	Ambulant		
	
Waar	 Was-tekst	 Wordt-tekst	 Toevoeging/aanpassing	
Pagina	1	
Ondersteunings-
vormen	

1.	Begeleiding	individueel	
2.	Dagbesteding	(begeleiding	
groep)	
3.	Kortdurend	verblijf	
4.	Vervoer	

1.	Begeleiding	individueel	
2.	Dagbesteding	(begeleiding	
groep)	
3.	Kortdurend	verblijf	
4.	LVB	18+					
5.	Vervoer	

	
	
	
	
Nieuw	product:	
beschrijving	in	het	
perceel	

Pagina	3	
Productcategorieën	

Combinaties	 van	begeleiding	
licht,	 midden	 of	 zwaar	 zijn	
niet	 mogelijk.	 Uitzondering	
hierop	 vormt	 de	 inzet	 van	
begeleidingvoor	 persoonlijke	
verzorging.				
	

Deze	 tekst	weghalen,	omdat	
er	 wel	 gestapelde	 zorg	 kan	
worden	ingekocht.	
	

	

Pagina	5	
Onderaan	bij	
begeleiding	zwaar	

	 	 Dit	product	kan	tevens	
ingezet	worden	voor	LVB	
18	+		
	

Pagina	6	
Algemeen	

Onder	dagbesteding	wordt	
niet	verstaan:	
a. Een	reguliere	

dagstructurering	die	in	
de	woon-
/verblijfssituatie	wordt	

Onder	dagbesteding	wordt	
niet	verstaan:	

a. Een	reguliere	
dagstructurering	die	
in	de	woon-
/verblijfssituatie	
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geboden.	
b. Een	welzijnsactiviteit	

zoals	zang,	bingo,	
uitstapjes	en	dergelijke.	

c. Arbeidstoeleidende	
activiteiten	die	vallen	
onder	de	
Participatiewet.	

	

wordt	geboden.	
b. Een	welzijnsactiviteit	

zoals	zang,	bingo,	
uitstapjes	en	
dergelijke.	

Pagina	10	 Bij	Kortdurend	Verblijf	
bestaat	de	mogelijkheid	om	
in	overleg	tussen	
Opdrachtnemer	en	cliënt	
en/of	mantelzorger	het	
aantal	dagdelen	flexibel	in	te	
zetten.	
	

Bij	Kortdurend	Verblijf	
bestaat	de	mogelijkheid	om	
in	overleg	tussen	
Opdrachtnemer	en	cliënt	
en/of	mantelzorger	het	
aantal	etmalen	flexibel	in	te	
zetten.	
	

	

Pagina	10	 De	duur	is	afhankelijk	van	de	
individuele	situatie	en	
bedraagt	gemiddeld	drie	
etmalen	per	week,	waarvan	
maximaal	drie	
aaneengesloten	weken	per	
kalenderjaar,	welke	ook	alle	
drie	aansluitend	ingezet	
mogen	worden.	Er	geldt	een	
maximum	van	156	dagen	
kortdurende	verblijf	per	jaar.	
	

Deze	tekst	weghalen.	
Reden:	mantelzorger	moet	
kunnen	worden	ontlast.	Daar	
kunnen	geen	termijnen	aan	
gekoppeld	worden.	

	

Pagina	12	 	 	 Toevoeging	nieuw	
product	LVB	18+	
Beschrijving	in	het	
perceel	
	
Dit	product	is	
ondergebracht	bij	perceel	
1.	De	doelgroep	is	
mensen	met	een	licht	
verstandelijke	beperking	
die	tijdelijk	behoefte	
hebben	aan	begeleiding	
en/of	behandeling	in	een	
beschermende	
woonomgeving.	Zij	
wonen	zelfstandig	en	
moeten	soms	een	beroep	
doen	op	intramurale	zorg.	
Vanwege	de	tijdelijkheid	
van	de	intramurale	
zorgvraag	vallen	zij	
hierdoor	niet	onder	de	
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WLZ.	
Pagina	14	 	 	 Aanpassingen	van	de	

tarieven.		
Landelijke	richtlijn	van	de	
VNG	is	hier	toegepast.		
Percentage	ophoging	
1,3%	
	

	
	
Perceel	2	Jeugd	ambulant:	
Aanscherping	van	de	omschrijvingen	Begeleiding	en	Behandeling	met	als	doel	beter	door	te	kunnen	
verwijzen	
	
Waar	 Was-tekst	 Wordt-tekst	 Toevoeging/aanpassing	
Pagina	1		
Algemeen	

Deze	ondersteuning	is	
gericht	op	gezinnen	met	
kinderen,	die	problemen	
hebben	zoals	spijbelen,	
ruzie	met	ouders	of	een	
lichte	depressiviteit.	

Deze	ondersteuning	is	
gericht	op	gezinnen	met	
kinderen,	die	problemen	
hebben	zoals	pesten	of	een	
lichte	depressiviteit.	

	

Pagina	1	
Algemeen	

Bij	intensieve	ambulante	
jeugdhulp	worden	niet	
alleen	de	aangemelde	
Cliënt,	maar	kunnen	ook	de	
overige	gezinsleden	bij	de	
behandeling	betrokken	
worden.	

Bij	ambulante	jeugdhulp	
wordt	niet	alleen	de	
aangemelde	Cliënt,	maar	
worden	ook	de	overige	
gezinsleden	bij	de	
behandeling	betrokken.	

	

Pagina	2		
Omschrijving		
	

De	Jeugdwet	omschrijft	
begeleiding	als	activiteiten	
waarmee	een	Cliënt	wordt	
ondersteund	bij	het	
uitvoeren	van	dagelijkse	
..etc.	.	De	gehele	alinea	
wordt	vervangen.	
	

Het	gaat	om	ondersteuning	
of	begeleiding	van	jeugdigen	
bij	activiteiten.	Het	accent	
ligt	op	het	eigen	maken	van	
vaardigheden	of	nieuw	
gedrag	door	langdurig	
oefenen	en	trainen	zodat	
deze	vaardigheden	of	nieuw	
gedrag	eigen	gemaakt	
worden	bij	het	kind	en/of	
gezin.	
	

	

Pagina	2	
Omschrijving	

Het	bieden	van	praktische	
hulp	en	ondersteuning	bij	
het	uitvoeren	of	het	
eventueel	ondersteunen	bij	
het	oefenen	van	
handelingen/vaardigheden	
die	zelfredzaamheid	tot	
doel	hebben	passend	bij	de	
ontwikkelingsleeftijd.	

De	begeleiding	omvat	
praktische	hulp	en	
ondersteuning	bij	
handelingen	en	
vaardigheden	die	
zelfredzaamheid	
bevorderen.	Dit	moet	passen	
bij	de	ontwikkelingsleeftijd.	

	

Pagina	7		 	 	 Toevoegen	psychosociale	
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Resultaat		
	

problematiek	
	
Reden:	de	beschrijving	
geeft	een	completer	
beeld	van	de	aard	van	de	
te	behandelen	
problematiek	
'Het	resultaat	van	
behandeling	is	het	
verbeteren,	het	
voorkomen	van	of	het	
verergeren	van	de	
beperking	of	van	de	
psychosociale	
problematiek'.	
	

Pagina	7	
Omschrijving	
	

Onder	behandeling	wordt	
verstaan	de	door	
Aanbieder	te	verlenen	
behandeling	van	specifiek	
medische,	specifiek	
gedragswetenschappelijke	
of	specifiek	paramedische	
aard	gericht	op	beperking	
van	een	(licht	
verstandelijke)	handicap,	
waaronder	voorkoming	van	
verergering	van	
gedragsproblemen	in	
verband	met	deze	
handicap	en	
beperken/oplossen	van	
problematiek	van	de	Cliënt	
of	het	systeem.		
	

Behandeling	wordt	ingezet	
wanneer	er	sprake	is	van	
opvoedingsproblematiek,	
gedragsproblemen	of	een	
beperking	die	
(gespecialiseerde)	
behandeling	behoeft,	omdat	
ondersteuning	in	die	vorm	
van	begeleiding	niet	
voldoende	is.	Soms	volstaat	
diagnostiek	en	advisering	om	
het	systeem	van	de	inwoner	
voldoende	handvatten	te	
geven	om	met	de	
problematiek	om	te	gaan	en	
is	behandeling	niet	
noodzakelijk.	Diagnostiek	is	
echter	geen	doel	op	zich.		
Behandelingen	bij	
psychiatrische	problematiek	
vallen	onder	perceel	4	

	

Pagina	7	
Omschrijving	

Soms	volstaat	diagnostiek	
en	advisering	om	het	
systeem	van	de	inwoner	
voldoende	handvatten	te	
geven	om	met	de	
problematiek	om	te	gaan	
en	is	behandeling	niet	
noodzakelijk.	Diagnostiek	is	
echter	geen	doel	op	zich.	

Soms	volstaat	diagnostiek	en	
advisering	om	het	systeem	
waarin	de	jeugdige	opgroeit	
voldoende	handvatten	te	
geven	om	met	de	
problematiek	om	te	gaan.		

	

Pagina	7		
	

Behandeling	groep	en	
behandeling	individueel	
kan	gecombineerd	ingezet	
worden	

Vervallen	 	

Pagina	8	 	 	 Toevoeging	nieuw	
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Productcategorieën	
	

product:	
Behandeling	Zwaar	 	

Pagina	9	
Productomschrijving	
Behandeling	Zwaar	

	 	 Nieuw	product	-	
Beschrijving	in	het	
perceel	

Pagina	12	
Omschrijving	

Onder	dagbesteding	wordt	
niet	verstaan:	
a)	een	reguliere	
dagstructurering	die	in	de	
woon-/verblijfssituatie	
wordt	geboden;	
b)	een	welzijnsactiviteit	
zoals	zang,	bingo,	
uitstapjes	en	dergelijke;	
c)	arbeidstoeleidende	
activiteiten	die	vallen	
onder	de	Participatiewet.	
	

Onder	dagbesteding	wordt	
niet	verstaan:	
a)	een	reguliere	
dagstructurering	die	in	de	
woon-/verblijfssituatie	wordt	
geboden;	
b)	een	welzijnsactiviteit	zoals	
zang,	bingo,	uitstapjes	en	
dergelijke	

	

Pagina	17		
Omschrijving	
	

Voor	Cliënten	bestaat	de	
mogelijkheid	in	overleg	
tussen	Opdrachtnemer	en	
(pleeg-)ouders,	verzorgers	
en/of	de	wettelijk	
vertegenwoordiger	om	het	
aantal	dagdelen	flexibel	in	
te	zetten		
	

Voor	Cliënten	bestaat	de	
mogelijkheid	in	overleg	
tussen	Opdrachtnemer	en	
(pleeg-)ouders,	verzorgers	
en/of	de	wettelijk	
vertegenwoordiger	om	het	
aantal	etmalen	flexibel	in	te	
zetten		
	

	

Pagina	17	
Omschrijving	

De	duur	is	afhankelijk	van	
de	individuele	situatie	en	
bedraagt	gemiddeld	drie	
etmalen	per	week,	
waarvan	maximaal	
driemaal	een	
aaneengesloten	week	per	
kalenderjaar,	welke	ook	
alle	drie	aansluitend	
ingezet	mogen	worden.	Er	
geldt	een	maximum	van	
156	dagen	kortdurende	
verblijf	per	jaar.	
	

Deze	tekst	weghalen.	
Reden:	mantelzorger	moet	
kunnen	worden	ontlast.	Daar	
kunnen	geen	termijnen	aan	
gekoppeld	worden.	

	

Pagina	18		
Productbeschrijvinge
n	
	

Zie	de	omschrijving	bij	
kortdurend	verblijf	(zonder	
ondersteuning)	aangevuld	
met	de	benodigde	
begeleiding	licht,	
begeleiding	midden	of	
behandeling	licht.	De	
Opdrachtnemer	biedt	in	dit	
geval	ook	de	betreffende	
begeleiding	en/of	

	 Toevoeging:	
Dit	kan	uitsluitend	in	
overleg	aangevuld	
worden	met	
dagbesteding	
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behandeling	die	
noodzakelijk/wenselijk	is.		
	

Pagina	24		
	

	 	 Toevoeging	
Productomschrijving	
Gezinsopname	
	
Nieuw	product	-	
beschrijving	in	het	
perceel	
	

Pagina	25	
	

	 	 Toevoeging	tarief	
Gezinsopname	
	

	
	
	Perceel	3	Residentiële	jeugdhulp	
	
Waar	 Was-tekst	 Wordt-tekst	 Toevoeging/aanpassing	
Pagina	4		 Het	gaat	dan	met	name	om	

het	uitvoeren	van	
complexere	taken,	het	
regelen	van	de	dagelijkse	
routine	en	taken	die	
besluitnemings-	en	
oplossingsvaardigheden	
vereisen.	

Het	gaat	dan	met	name	om	
het	uitvoeren	van	
complexere	taken	en	het	
regelen	van	de	dagelijkse	
routine	zodat	betere	
besluiten	en	oplossingen	
gemaakt	kunnen	worden.	

	

Pagina	5	 Op	het	gebied	van	
schriftelijke	communicatie	
en	besluitnemings-	en	
oplossingsvaardigheden	is	
soms	ook	overname	nodig.	

Op	het	gebied	van	
schriftelijke	communicatie,	
beslissingen	nemen	en	
oplossingen	zoeken	is	soms	
ook	overname	nodig.	

	

Pagina	6	
Toeslag	MFC	

Het	doel	is	door	specifiek	
diagnostisch	onderzoek	een	
duidelijk	beeld	te	krijgen	van	
de	duale	problematiek	en	
een	op	grond	hiervan	uit	te	
voeren	gecombineerde	
psychiatrische	en	
orthopedagogische	
behandeling.		
	

Het	doel	is	door	specifiek	
diagnostisch	onderzoek	
een	duidelijk	beeld	te	
krijgen	van	de	combinatie	
van	gedragsstoornis	en	
psychische	problematiek.	

	

Pagina	7		
Productomschrijving	
Flexibel	Verblijf	

	 	 Nieuw	product	-	
beschrijving	in	het	
perceel	
	

Pagina	11	
Behandeling	groep	
intensief	
	

Bij	de	behandelgroep	
intensief	bestaan	de	groepen	
gemiddeld	uit	6	Cliënten	per	
groep	
	

Bij	de	behandelgroep	
intensief	bestaan	de	
groepen	uit	maximaal	10	
Cliënten	per	groep	
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Pagina	17	
Productbeschrijving	

Crisisopvang	is	inzetbaar	
voor	een	periode	van	
maximaal	28	dagen.	

Crisisopvang	is	inzetbaar	
voor	een	gemiddelde	
periode	van	maximaal	28	
dagen.	

	

Pagina	25	Tarieven	
	

Addendum	Horizon		
	

Gezinsopname	
	

	

	
	
Perceel	5	
	
Waar	 Was-tekst	 Wordt-tekst	 Toevoeging/aanpassing	
Pagina	7	
	

	 	 Aanpassing	van	het	tarief	
pleegzorg:	
Het	tarief	Pleegzorg	
wordt	aangepast	aan	de	
landelijke	norm	van	€	
38,00	per	kind	per	dag	en		
€	40,50	per	kind	per	dag	
voor	een	kind	met	een	
beperking		
	

	
	
Raamovereenkomst	
	
Waar	 Was-tekst	 Wordt-tekst	 Toevoeging/aanpassing	
Pagina	5	
	

Deze	Raamovereenkomst	
vangt	aan	per	1	april	2017	
en	eindigt	van	rechtswege	
per	1	januari	2018.	
	

Deze	Raamovereenkomst	
vangt	aan	per	1	januari	2018	
en	eindigt	van	rechtswege	
per	1	januari	2019.	
	

	

Artikel	10	lid	3	
Verantwoording	
	

Opdrachtnemer	
rapporteert	maandelijks	
aan	Opdrachtgever	over	
onderhanden	werk	via	de	
regio-	en	gemeentemonitor	
(initi8).	
	

Opdrachtnemer	
communiceert	via	het	
Berichtenverkeer.		
	
Toelichting:	Verantwoording	
van	onderhanden	werk	
verloopt	niet	langer	via	de	
regio	en	gemeentemonitor	
(Initi8)	

	

Pagina	11		
Artikel	11A	lid	2	en	
lid	4	-	
Rechtmatigheid	en	
accountantscontrole	
	

Indien	en	voor	zover	een	
Opdrachtnemer	aan	één	
van	de	Deelnemende	
Gemeenten	een	bedrag	van	
€	50.000,-	of	meer	in	het	
betreffende	jaar	heeft	
gefactureerd,	dient	de	in	lid	
1	genoemde	
verantwoording	gepaard	te	
gaan	met	een	

Indien	en	voor	zover	een	
Opdrachtnemer	aan	één	van	
de	Deelnemende	
Gemeenten	een	bedrag	van	
€	125.000,-	of	meer	in	het	
betreffende	jaar	heeft	
gefactureerd,	dient	de	in	lid	
1	genoemde	
verantwoording	gepaard	te	
gaan	met	een	
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controleverklaring	
	

controleverklaring.		
Toelichting:	Daarmee	wordt	
de	landelijke	norm	
aangehouden	en	worden	
extra	administratieve	
werkzaamheden	voor	de	
zorgaanbieder	verminderd.	

Pagina	12		
Artikel	13	lid	1	
	

Maandelijks	worden	er	
elektronische	facturen	bij	
de	Opdrachtgever	
ingediend	via	het	
berichtenverkeer	volgens	
de	standaarden	i-Wmo	2.0	
en	i-JW	2.0.	Indien	niet	
wordt	gefactureerd	via	i-
Wmo	2.0	of	i-JW	2.0	dan	
omvat	de	factuur	(in	pdf	of	
op	papier)	een	overzicht	
van	gegevens	per	
gemeente,	per	Product,	op	
totaalniveau.	
	

Maandelijks	worden	er	
elektronische	facturen	bij	de	
Opdrachtgever	ingediend	via	
het	berichtenverkeer.	De	
factuur	kent	een	
cijfermatige	onderbouwing.	
Het	berichtenverkeer	moet	
voldoen	aan	de	normen	als	
vermeld	in	het	BEP-model.			
	

	

Artikel	13	lid	1		 Maandelijks	worden	er	
elektronische	facturen	bij	
de	Opdrachtgever	
ingediend	via	het	
berichtenverkeer	volgens	
de	standaarden	i-Wmo	2.0	
en	i-JW	2.0.	De	factuur	kent	
een	cijfermatige	
onderbouwing.	Op	de	
factuur	staat	in	ieder	geval	
vermeldt:	de	AGB-code,	
BSN,	het	indicatiebesluit	of	
verwijsbrief,	het	Product	
dat	is	geleverd,	de	
eenheden	die	in	rekening	
worden	gebracht	en	de	
startdatum	van	de	zorg.	De	
facturen	worden	
opgesplitst	per	gemeente.	
	

Maandelijks	worden	er	
elektronische	facturen	bij	de	
Opdrachtgever	ingediend	via	
het	berichtenverkeer.	De	
factuur	kent	een	
cijfermatige	onderbouwing.	
Het	berichtenverkeer	moet	
voldoen	aan	de	normen	als	
vermeld	in	het	BEP-model.			
	

	

Artikel	13	lid	2	 Uitzondering	op	lid	1	
vormen	de	ondersteuning	
en	zorg	welke	geboden	
worden	op	basis	van	een	
Diagnose	Behandel	
Combinatie	(DBC)	of	zorg	in	
het	kader	van	GB-JGGZ.	
Deze	worden	niet	
maandelijks	gefactureerd,	

Voor	het	overige	geldt	het	
gestelde	in	artikel	1.	
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maar	maandelijks	
gedeclareerd	en	bij	
afsluiting	van	de	zorg	of	de	
toegekende	DBC	
gefactureerd	.	Voor	het	
overige	geldt	wel	het	
gestelde	in	artikel	1.	

	

Artikel	13	lid	4	 Facturatie	en	declaratie	
vindt	plaats	in	de	eenheid	
behorende	bij	het	Product	
met	uitzondering	van	
Producten	met	een	
uurtarief.	Dan	vindt	
facturatie	en	declaratie	
plaats	per	minuut,	door	het	
uurtarief	te	delen	door	60	
en	vervolgens	de	
rekenkundige	regels	af	te	
ronden	op	twee	decimalen	
(uurtarief/60	afgerond	op	
twee	decimalen).	

	

Facturatie	en	declaratie	
vindt	plaats	in	de	eenheid	
behorende	bij	het	Product	
met	uitzondering	van	
Producten	met	een	
uurtarief.	Dan	vindt	
facturatie	en	declaratie	
plaats	per	minuut,	door	het	
uurtarief	te	delen	door	60.	

	

	

Artikel	13		 	 	 Artikel	13	lid	5	en	6	zijn	
verwijderd	vanwege	
beëindiging	DBC	
bekostiging.	

Bijlage	B	
	

	 	 Aangepast	naar	2018	
	

Bijlage	C	 	 	 Voor	opdrachtgever	en	
opdrachtnemer	geldt	dat	
het	uitvalpercentage	van	
het	berichtenverkeer	niet	
meer	dan	10%	mag	
bedragen.	Is	het	
percentage	hoger	dan	
10%	dan	wordt	niet	
overgegaan	tot	
bevoorschotten.	Tevens	
zal	opdrachtgever	en/of	
opdrachtnemer	binnen	
een	maand	het	
percentage	binnen	de	
gestelde	norm	hebben	
gebracht.	
	

	


