De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland werken, daar waar mogelijk, samen binnen het
Sociaal Domein. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over deze samenwerking.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
Nummer 19, september 2017

Inkoop Jeugd, Wmo en Hulp bij Huishouden in de Regio Achterhoek
Per 1 januari 2018 hebben de gemeenten wijzigingen aangebracht in het Inkoopdocument.
Er zijn onder andere producten toegevoegd en tarieven zijn aangepast. In deze nieuwsbrief
worden kort de belangrijkste wijzigen aangegeven en leest u wat zorgaanbieders te doen staat.

Openstelling en sluiting van de inschrijving
Zorgaanbieders hebben vanaf 2 oktober 2017 om 12.00 uur toegang in Negometrix tot de
Inkoop voor 2018 en deze sluit weer op 24 oktober 2017.

Wijzigingen in het Inkoopdocument ten opzichte van 2017
Een volledig overzicht van de wijzigingen staat in het Inkoopdocument (paragraaf 1.3), dat vanaf
2 oktober 12.00 via Negometrix is te downloaden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
Openstelling WMOondersteuning voor de
gemeente Doetinchem
Voorheen
bovenregionaal
ingekochte jeugdzorg

De contracten voor WMO-zorg in Doetinchem eindigen per
31-12-2017. De gemeente Doetinchem sluit voor Wmo-ondersteuning
aan bij deze inkoopprocedure. Aanbieders die WMO-ondersteuning
willen bieden in Doetinchem, dienen zich op basis van de procedures
en inhoud van dit Inkoopdocument in te schrijven.
Voorheen werden bepaalde vormen van jeugdzorg gezamenlijk door
de 7 Gelderse regio’s ingekocht via een aparte procedure.
Per 1-1-2018 dragen de regio’s zelf zorg voor deze inkoop.
Zie perceel 4

Andere wijze van
bekostiging van
voorheen DBCgefinancierde J-GGZ (en
Dyslexie)

Per 1-1-2018 komt de financiering op basis van DBC’s te vervallen.
Per 1-1-2018 wordt overgegaan op inspanningsgerichte financiering
(PxQ). Alle DBC-producten zijn vervangen door een beperkt aantal
J-GGZ-producten.

Tarieven zijn opnieuw
berekend en
vastgesteld of separaat
geïndexeerd

-

Splitsing Wonen
beschut
Hulp bij Huishouden
voor de gemeenten
Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Oost Gelre
en Winterswijk

Ingeval van Wmo-ondersteuning gelden voor vervoer nieuwe
tarieven. Dit zijn vaste tarieven en hier zijn de
kostenontwikkelingen in meegenomen. Hierop kan niet lager
worden geoffreerd.
- Vanwege wijziging van bekostigingsmethode zijn deze tarieven JGGZ opnieuw berekend.
- Voor de overige tarieven geldt dat deze zijn aangepast aan de
kostenontwikkeling (indexering) die de gemeenten ontvangen op
hun budget sociaal domein conform meicirculaire 2017.
Deze is maximaal 2%. Maximaal omdat de indexering wat lager uit
kan vallen door afronding. Afronding kan aan de orde zijn voor
noodzakelijke deelbaarheid van het tarief door 60.
Wonen beschut is gesplitst in :
- Wonen beschut exclusief woonkosten
- Wonen beschut inclusief woonkosten
Vijf gemeenten werken samen voor de inkoop per 1-1-2018 van Hulp
bij Huishouden. De inkoop hiervan is procedureel toegevoegd aan de
inkoopprocedure Wmo en Jeugd.

Uitschrijven, inschrijven en invullen tarieven
In het Inkoopdocument zijn wijzigingen ten opzicht van 2017 aangebracht. Een in 2017
toegelaten Opdrachtnemer dient daarom, indien deze de toelating wil continueren, de
inschrijving in Negometrix te herbevestigen. Doet de Opdrachtnemer dat niet vóór de
sluitingstermijn, dan wordt deze geacht akkoord te gaan met de wijzigingen (exclusief de
tarieven).
Voor wijzigingen in de tarieven geldt het volgende:
Offreert een bestaande Opdrachtnemer niet opnieuw haar tarieven, dan gaat Opdrachtgever er
vanuit dat de Opdrachtnemer de in 2017 geleverde producten wil blijven leveren tegen het in
2017 geoffreerde tarief. Met andere woorden: Opdrachtnemer krijgt in 2018 hetzelfde betaald
als in 2017 (producten die wijzigen of vervallen zijn hiervan uitgesloten). Hoe het wijzigen in z’n
werk gaat, staat in de tabel op de volgende pagina.

De al in 2017 toegelaten
Opdrachtnemer
wil in 2018:
Niet meer leveren aan één of
meer Achterhoekse
gemeenten

Niet meer alle producten
leveren

Bepaalde producten niet meer
leveren in (alle) Achterhoekse
gemeenten

Producten blijven leveren
maar tegen een lager tarief
dan het nieuwe
maximumtarief
Producten blijven leveren
tegen het nieuwe
maximumtarief
Producten blijven leveren
tegen huidig tarief (lager dan
het nieuwe maximumtarief)
indien het product niet wijzigt
Nieuwe producten leveren

Wat dient Opdrachtnemer te doen?
Uitschrijven voor de betreffende gemeente of alle
Achterhoekse gemeenten.
U kunt uitschrijven door bij producten het bedrag 0
in te vullen en de kwalificatie uit te zetten voor de
gemeente(n) en dit product.
Let op! Uitschrijven voor producten en/of gemeenten
kan uitsluitend voor nieuwe beschikkingen. Lopende
Ondersteuning dient te worden voltooid.
Uitschrijven voor de producten die Opdrachtnemer
niet meer wil leveren.
U kunt uitschrijven door bij producten het bedrag 0
in te vullen en de kwalificatie uit te zetten voor de
gemeente(n) en dit product.
Let op! Uitschrijven voor producten en/of gemeenten
kan uitsluitend voor nieuwe beschikkingen. Lopende
Ondersteuning dient te worden voltooid.
Uitschrijven voor de producten bij die gemeente(n)
waar Opdrachtnemer niet meer wil leveren.
U kunt uitschrijven door bij producten het bedrag 0
in te vullen en de kwalificatie uit te zetten voor de
gemeente(n) en dit product.
Let op! Uitschrijven voor producten en/of gemeenten
kan uitsluitend voor nieuwe beschikkingen. Lopende
Ondersteuning dient te worden voltooid.
Offreren voor een lager tarief. Dit doet u door een
lager tarief in te vullen.
Ook dient u de kwalificatie voor het product te
controleren.
Offreren voor het maximumtarief. Dit doet u door
het maximumtarief of het vaste tarief in te vullen.
Ook dient u de kwalificatie voor het product te
controleren.
Dan kan uw inschrijving blijven staan.

Inschrijven en akkoord geven op de
maximumtarieven of een tarief lager dan het
maximumtarief offreren. En de kwalificatie invullen.

Wijze van offreren tarieven
In het Inkoopdocument leest u hoe u tarieven kunt offreren (paragraaf 3.3.2.2).

