
o
P¡oIL

ãsa> GEMEENTE vvE E RT

Onderwerp

Inkoop Jeugdhulp en Wmo

Voorstel

1. Kennisnemen van de procedure voor toetreding nieuwe aanbieders jeugdhulp en
Wmo in 2OL7;

2. Vaststellen van de geactualiseerde inkoopleidraden Jeugdhulp en Wmo 2017
conform bijgevoegde concepten;

3. Vaststellen van de geactualiseerde raamovereenkomsten jeugdhulp en Wmo 2017
conform bijgevoegde concepten;

4. Mandaat verlenen conform bijgevoegd (concept) besluit mandaat en volmacht
inkoop sociaal domein

5. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen conform bijgevoegd
(concept) besluit mandaat en volmacht inkoop sociaal domein.

Inleiding

De zeven gemeenten in Midden-Limburg werken samen bij het inkopen van maatwerk-
voorzieningen Wmo en gespecialiseerde jeugdhulp met als doel gezamenlijk volume en
prijsafspraken te maken met regionaal opererende (zorg)aanbieders. ln 2Ot4 is een
procedure vastgesteld voor 2015 en 2016 waarbij aanbieders eerst inschrijven om in
aanmerking te komen voor een raamovereenkomst. Hierin liggen de hoofdlijnen van
samenwerking vast om daarna, in de tweede fase van het inkoopproces, een aanbieding
uit te brengen. Deze procedure wordt ook in 2OL7 voortgezet. Met een verlenging van de
procedure is gekozen om met zo min mogelijke inspanning voor gemeenten en aanbieders
de inkoop 2OL7 vorm te geven. De inhoud van de leidraden en de raamovereenkomsten is
geactualiseerd. Omdat de leidraden in 2OL4 zijn opgesteld is in een "toelichting en
aanvullingen" voor aanbieders aangegeven hoe de stukken in dit licht dienen te worden
gelezen.
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De procedure voorziet ook in tussentijds toetreden op de raamovereenkomst van nieuwe
aanbieders met als startdatum 1 januari 2017.

Relatie met eerdere besluitvorming :

- Inkoop en aanbesteding jeugdhulp en Wmo 2015, besluit van 8 juli 2OL4;
- Toetreding nieuwe aanbieders jeugdhulp en Wmo 2016, pro forma besluit 27 mei

20L5;
- Collegevoorstel werving jeugdhulp d.d. 14 juli 2015;
- Op 1 maart 2016 heeft uw college met betrekking tot de inkoop/verwerving voor

2017 hesloten in te stemmen met een verlenging van de raamovereenkomsten in
20t7.

Beoogd cffect/doel

Beschikbaar hebben van voldoende aanbod maatwerkvoorzieningen Wmo en
gespecialiseerde jeugdhulp in 2017 voor de burgers van de gemeente Weert (kwantitatief
en kwalitatief).
Bij de inkoop van deze diensten dient voldaan te worden aan diverse wettelijke
bepalingen.

Argumcnten

Ad 1) Besluiten om kennis te nemen van de procedure voor toetreding nieuwe aanbieders
jeugdhulp en Wmo in 2017
Dit voorstel betreft de procedure en planning voor nieuwe toetreders tot de
raamovereenkomsten Jeugdhulp en Wmo. Het gaat om tussentijds toetreden van nieuwe
aanbieders, een en ander conform de "Leidraad Werving Jeugdhulp Midden-Limburg Oost
en Midden Limburg West 14 juli 2014" update 26 mei 2015 en "Leidraad Inkoop en
aanbesteding Wet Maatschappelijke Ondersteuning Midden-Limburg Oost en Midden
Limburg West 14 juli 2OL4" update 26 mei 2015. Zie onderstaande passages:
"Vanaf 2076 tijdens de looptijd van een Raamovereenkomst kan een Aanbieder, die aan
de eisen voldoet, 'toetreden'tot de overeenkomst wanneer hij de maatwerkvoorziening wil
gaan leveren. Dit om zoveel mogelijk ruimte te kunnen bieden aan nieuwe Aanbieders en
nleuwe initiatieven. Dit tussentijds toetreden van nieuwe Aanbieders is voor het eerst
mogelijk op 7 januari 2016. Daartoe dient een Aanbieder een verzoek tot Inschrijving te
richten aan de Gemeente(n) waarvoor hij diensten wil leveren."
Nu is besloten om de looptijd van de bestaande raamovereenkomst met 1 jaar te
verlengen dient er conform deze passage weer in een toetred¡ngsproces en -moment te
worden voorzien voor 1 januari 2017.

Planning toetredingsproces :

Om nicuwe aanbieders voor het eerst op 1 januari 20L7 te kunnen laten leveren, dient
uiterlijk 24 juni 2016 het toetredingsproces tot de raamovereenkomsten gecommuniceerd
te worden naar die marktpartijen. De planning voor dit toetredingsproces ziet er als volgt
uit:
- 24 juni 2016, publicatie voor nieuwe toetreders;
- 5 juli 2016, gelegenheid tot het stellen van vragen;
- 5 augustus 2016 uiterlijke inleverdatum aanmeldingen;
- 10 augustus 2016, beoordeling aanmeldingen gereed;
- 11 augustus 2016, besluitvorming en bekendmaking van de toetreding conform

verleend mandaat en volmachtsbesluit.

Doorkijk naar offerte uitvraag voor de uitvoeringsovereenkomsten voor 2OL7:
De bestaande aanbieders en nieuwe toetreders die hebben voldaan aan de gestelde eisen
in de leidraad, Raamcontracten genoemd, worden 12 augustus 2016 uitgenodigd voor het
doen van een inschrijving. De planning voor dit proces ziet er als volgt uit:
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19 juli 20L6, besluitvorming colleges over offerte uitvraag voor 2Ot7;
12 augustus 2016, offerte uitvraag naar de Raamcontractanten;
10 oktober 2016, inleverdatum offerte;
20 oktober 2016, afronding beoordeling;
21 oktober 2Ot6, verzenden gunningsbeslissing uitvoeringsovereenkomsten voor
20L7.

Ad 2) Vaststellen van de geactualiseerde inkoopleidraden Wmo 2017 en Jeugdhulp 2017.
Bij een verlenging is het mogelijk om kleine, niet wezenlijke aanvullingen eenzijdig vanuit
de gemeenten door te voeren. De inhoud van de leidraden blijft nagenoeg identiek.
Bijgevoegde leidraden zijn geactualiseerd op feitelíjke gegevens, zoals jaartallen,
contactpersonen en dergelijke. Daarbij zijn zaken welke niet meer relevant zijn zoals
bijvoorbeeld de ouderbijdrage jeugdhulp, vervallen, omdat de wettelijke grondslag
hiervoor in 2OI7 ontbreekt.

Jeugdhulp
Voor jeugdhulp wordt er in 2Ot7 nadrukkelijk gekozen om een aantal jeugdhulpvormen
(jeugd en opvoedhulp, pleegzorg en gedwongen kader) die voorheen gesubsidieerd
werden, onder te brengen bij de reguliere inkoop. Dit is geen wezenlijke wijziging
aangezien de leidraad en raamovereenkomsten jeugdhulp ruimte geven voor het
toevoegen van nieuwe percelen en het hier enkel gaat om een wijziging in de
bekostigingssystematiek. Voor een deel is daar in 2015 en 2016 al ervaring mee opgedaan
en ook is de werkwijze vanuit andere regio's met deze aanbieders bekend. Redenen
hiervoor is dat deze diensten goed passen bij inkoop en het eenduidigheid brengt in het
proces voor alle jeugdhulpaanbieders. Tevens kan er afgerekend worden op daadwerkelijk
gebruik. De betreffende paragrafen voor deze jeugdhulpvormen en het gedwongen kader
komen dan ook te vervallen en worden aangevuld als perceel. Dit geldt niet voor de
subsidie van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis of de Spoed Eisende Hulp,
daar dit algemene voorzieningen zijn die voor iedereen beschikbaar moeten zijn en
waaryoor het subsidie-instrument passend is.
Een toelichting op de belangrijkste aanvullingen op de leidraad zijn opgenomen in het
document "toelichting en aanvullende informatie" zoals bijgevoegd bij dit collegevoorstel.

WMO
VoorWMO 2OL7 is ervoorgekozen om de Inloop GGZ uit het eerste perceel te laten
vervallen. Van de genoemde voorziening werd al eerder geconstateerd dat dit in de kern
een algemene voorziening WMO in de 0e of le lijn betreft en geen maatwerkvoorziening
WMO uit de 2e lijn. Individueel hebben de gemeenten de voorkeur uitgesproken om deze
voorziening lokaal te organiseren. Gesprekken met de betreffende aanbieders zijn hierover
al gaande of gepland.

Met betrekking tot het vervoer hebben de Gemeenten voor 2015 en 2016 het
uitgangspunt gehanteerd dat aanbieders verantwoordelijk zijn voor vervoer van en naar
de dagbesteding, als de inwoner en zijn omgeving zelf niet in een oplossing kunnen
voorzien. Het onderdeel vervoer maakt van rechtswege (bedoeld is volgens de
raamovereenkomst) maximaal twee jaar (tot 2017) deel uit van perceel II. De reden
hiervan is dat er een apart inkooptraject bij de Gemeenten loopt dat er op is gericht om
vanaf 20L7 tot een nieuwe vorm van doelgroepenvervoer te komen.

In art. 4 Duur van de Raamovereenkomst is het volgende opgenomen:
"De Raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2015 en eindigt van rechtswege op 31
december 2OL6, zonder dat daarvoor opzegging is vereist. Hierbij geldt dat de
Raamovereenkomst maximaal twee maal met één jaar kan worden verlengd, exclusief het
onderdeel vervoer".
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De inrichting van het doelgroepenvervoer op het niveau van Limburg (Omnibuzz) heeft,
naar we nu weten, méér tijd nodig. Nu daardoor vervoer vanaf 2Ot7 nog niet overgaat
naar inkoop op Limburgs niveau, is deze formeel niet meer verlengbaar, terwijl dat wel de
wens is. T.a.v. deze impasse is bij de juridische werkgroep advies gevraagd hoe hiermee
om te gaan.

Op grond van het burgerlijk wetboek art. 258 en conform artikel 2, sub 3 Algemene
bepalingen in de raamovereenkomst komt de juridische werkgroep tot de volgende
conclusie: "Bij thans onvoorziene omstandigheden omtrent het ingaan van de nieuwe
vervoersvorm voor doelgroepen, kan vervoer als onclerdeel van de prestatie worden
verlengd. Met de contractspartijen moet hierover wel worden overlegd en
overeenstemmíng worden bereikt. Het voorgaande impliceert dat je er ruchtbaarheid aan
geeft. Qua risico-beheersing is het van belang om op zo kort mogelijke termijn te bezien
wélke partijen hier het meest direct de consequenties van kunnen ondervinden. Dat zijn in

eerste instantie de huidige contractpaftijen, maar gelet op de algemene
aanbestedingsbeginselen moet je ook bezien in hoeverre de verlengingsmogelijkheid ook
breder zou moeten worden uitgezet dan alleen naar de huidige contractspartijen."

Ad 3) Vaststellen van de geactualiseerde raamovereenkomsten jeugdhulp en Wmo 2017
De Raamovereenkomsten blijven door de mogelijkheid om enkel kleine aanpassingen door
te voeren bij een verlenging, voor het grootste gedeelte intact. Onder kleine aanpassingen
van de Raamovereenkomst worden verstaan het actualiseren, wijzigen/aanpassen van
definities, schrappen van aftikelen die niet meer van toepassing zijn door gewijzigde, wet-
en regelgeving en kleine praktische wijzigingen in de raamovereenkomsten om de
administratieve druk te verminderen. Een toelichting op de belangrijkste aanvullingen is

opgenomen in bijlage 1 (toelichting en aanvullende informatie).

Ad 4) Mandaat/volmacht: de voorwaarden en gevolgen
Vanuit praktisch oogpunt en ook vanwege tijdwinst wordt de colleges voorgesteld de
bevoegdheid tot inkoop voor het sociale domein toe te delen aan de desbetreffende
inkoopadviseurs en daartoe een mandaat te verlenen, de burgemeester wordt voorgesteld
om volmacht te verlenen. Over de kaders tot besluiWorming hebben de colleges dan
immers al beslist. Het wordt daarmee mogelijk om nieuwe toetreders toe te laten op basis
van de door de colleges vastgestelde geactualiseerde leidraad. Zodoende hoeft hiervoor
niet afzonderlijk door de colleges te worden besloten en door de burgemeester te worden
getekend.

Een goed mandaat en volmacht werkt efficiënt. Het verduidelijkt de rol van de betrokken
personen en maakt het mogelijk dat ieder de eigen verantwoordelijkheid kan nemen en
dragen. Dat geldt zowel voor de betrokken bestuurders als voor de betrokken
medewerkers, de professional op de werkvloer. Door het voorliggende voorstel zijn de
kaders duidelijk die het gemeentebestuur stelt en meegeeft aan de professional (in dit
geval: de inkoopadviseur). Dat geeft aan waarbinnen de betreffende bevoegdheden
moeten worden uitgeoefend. De betrokken professional kan met het mandaat en volmacht
namens het gemeentebestuur handelen. Dat scheelt enorm in de proceduretijd en de mate
van uniformiteit van handelen. De betreffende professional handelt niet op zichzelf, maar
elke bevoegdheidsuitoefening wordt vooraf gegaan door een bespreking en afweging (en
daarna verslaglegging) in het verwervingsteam.

Dit voorstel voorziet ¡n een mandaat en volmacht aan de inkoopadviseur van het regionaal
verwervingsteam Midden-Limburg. Voor 2016 geldt nog de afspraak dat de inkoop op
schaalgrootte van Midden-Limburg is geregeld. Vanaf 2017 wordt een en ander opnieuw
bekeken.

Kanttekeningen
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Mandaat/volmacht:
Mocht een individuele gemeente nog nadere voorwaarden aan het mandaat willen
verbinden, dan is dat natuurlijk mogelijk. Dat maatwerk hoort dan thuis in de bijlage
waarin het conceptbesluit wordt verwoord. Aanbevolen wordt om geen nadere
voorwaarden te stellen omdat het de voorkeur heeft zoveel mogelijk uniform te houden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op dit voorstel zijn nog geen financiële consequenties van toepassing, dat hoort pas bij de
tweede fase, nl de ofterte-uitvraag en de bijbehorende gunning. Ook zijn de middelen die
de gemeenten hiervoor ontvangen maatgevend, de rijksmiddelen voor 2OL7 zijn nog niet
bekend en worden meegenomen in de volgende collegevoorstellen.

Op dit voorstel zijn geen personele gevolgen van toepassing.

Met de voorgestelde besluiten is er een juridische grondslag om de toetredingsprocedure
voor nieuwe aanbieders te starten.

Uitvoering/evaluatie

De toetredingsprocedure is fase 1 van de verwerving van maatwerkvoorzieningen Wmo en
gespecialiseerde jeugdhulp. Eind 2OL6 zal de verwervingsprocedure afgerond worden en
zal er geëvalueerd worden. Het gebruik van de maatwerkvoorzieningen Wmo en
gespecialiseerde jeugdhulp wordt 4x per jaar gemonitord middels een rapportage.

Comm unicatie/ participatie

Zoals hiervoor is aangegeven is na een analyse gebleken dat de gemeente met een aantal
gespecialiseerde jeugdhulp aanbieders een subsidierelatie heeft terwijl het uit oogpunt van
marktwerking en transparantie voor de gemeente beter en passender is om een reguliere
inkooprelatie aan te gaan. Het voorstel is om met de betreffende aanbieders (4) daarover
te communiceren. Dat zal inhouden dat die aanbieders, zo spoedig mogelijk na de
voorliggende besluitvorming door uw college, wordt bericht dat zij voor 2OL7 géén verzoek
hoeven te doen voor een subsidie maar dat zij kunnen meedingen bij de reguliere inkoop.
Een dergelijke communicatie is informerend en behelst géén besluit waar bezwaar tegen
mogelijk is. Er is geen sprake van een subsidierelatie (doorgaans drie jaar of meer) die
uitsluitend via een afbouw kan worden beëindigd.
De informerende brief is als bijlage I opgenomen.

Er komt een algemene pagina voor aanbieders waar de gemeenten naar linken en waar
aanbieders relevante aanvullende informatie over de inkoopprocedure kunnen vinden.
Publicatie volgt tevens via Tenderned. Verder worden alle aanbieders die zich hebben
gemeld als geÏnteresseerde rechtsreeks via email op deze pagina en publicatie
geattendeerd. Ook worden de huidige aanbieders op de hoogte gesteld van de verlenging,
de informerende brief is opgenomen als bijlage 9. Intern wordt gecommuniceerd via een
bericht op intranet.

Als laatste zullen ook de aanbieders die voor WMO in 2016 afspraken hebben gemaakt
over Inloop GGZ worden geïnformeerd over het lokale invulling van deze voorziening, de
informerende brief is opgenomen als bijlagelO. Zoals reeds aangegeven zijn met deze
aanbieders gesprekken gaande of ingepland.
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Overleg gcvoerd met
Dit advies is opgesteld door de regionale werkgroep verwerving jeugdhulp/Wmo 2017
(inkoopadviseurs, contractmanagers, business control, strategisch
beleidsadviseurs/projectleiders) en afgestemd met de regionale werkgroepen
bedrijfsvoering en de beleidsteams jeugdhulp en Wmo.

Bijlagen

Toelichting en aanvullende informatie voor aanbieders
Geactualiseerde leidraad Wmo 2017
Geactualiseerde leidraad Jeugdhulp 2017
Raamovereenkomst Wmo 2017
Raa movereen komst J eu gd hu I p 20 L7 jeugdh u I paa n bieders
Raa movereen komst Jeu gd hu I p 20 t7 v rijgevesti g de n

Besluit mandaat en volmacht inkoop sociaal domein
Informatiebrief aan subsidiepartners jeugdhulp over wijzigingen
Verleng ingsbrief hu id i ge raamcontractanten
Informatiebrief aan aanbieders WMO Inloop GGZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

10
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Bijlage 1.

Toelichting en aanvullende informatie bij publicatie d.d.24juni2016 t.b.v. WMO

lnleiding
ln verband met een nieuw toetredingsmoment en uitvoeringscontracten voor contractjaar 2Ot7, zijn
de leidraad en raamovereenkomst voor "Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning t.b.v.
gemeenten Midden-Limburg Oost en West" geactual¡seerd. De wijze waarop deze actualisatie is

doorgevoerd, is hieronder weergegeven.

Wijzigingen in de Leidraad en Raamovereenkomst
De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de Leidraad en de Raamovereenkomst, zijn als volgt
weergegeven:

o Ðep+€ehaalde-tekst = niet meer van toepassing/vervangen door
¡ Rode tekst = aangevulde/geactualiseerde tekst

Dat verschillende wijzigingen in de Leidraad hebben plaatsgevonden, kennen verschillende redenen,
namelijk:

r dubbelingen in de overeenkomsten;
o wijzigingen in wet/beleid;
o verouderde artikelen, waardoor niet meer van toepassing;
¡ verduidelijking van de artikelen.

Naast bovenstaande zijn de begrippen in de overeenkomsten die in de begrippenlijst zijn
opgenomen, voorzíen van een hoofdletter.

Essentiele wijzigingen in de Leidraad en Raamovereenkomst
Naast de nodige maar kleine wijzigingen, zijn er ook een aantal punten waar wij U over willen
informeren, namelijk:

lnloop GGz

Het product "lnloop GGz" zal per 1 januari 20L7 op lokaal niveau georganiseerd worden en
maakt dan ook geen deel meer uit van deze inkoopprocedure. De lokale gemeenten zullen de
"lnloop GGz" zelf gaan contracteren of subsidieren. U kunt de individuele gemeenten vragen
welke procedure U dient te volgen voor het in aanmerking te kunnen komen voor een
contract of subsidie voor de uitvoering van het product "lnloop GGz".

Vervoer
Het product vervoer zal zoals in voorgaande jaren (2015 en 2016) onderdeel blijven van de
producten die wij inkopen en zal niet apart worden ingekocht. Dit op grond van het burgerlijk
wetboek art. 258 en conform artikel 2, sub 3 Algemene bepalingen in de raamovereenkomst.

Slot
Naast bovenstaande willen wij u informeren dat de inkoopprocedure van voorgaande jaren, door de
keuze voor een verlenging van de Leidraad en Raamovereenkomst, gecontinueerd wordt.

Met deze informatiebrief hopen wij u voldoende te hebben geinformeerd. lndien u vragen heeft,
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mail adres inkoop3D@midden-limburs.nu.

Met vriendelijke groet,

Namens het lnkoopteam 3D Midden-Limburgse gemeenten

Astrid Op den Kamp-Huyps, inkoopadviseur jeugdhulp

Jac Wijnands, inkoopadviseur WMO



Toelichting en aanvullende informatie bij publicatie d.d.24juni 2016 t.b.v. leugdhulp

lnleiding
ln verband met een nieuw toetredingsmoment en uitvoeringscontracten voor contractjaar 2OL7, zijn
de Leidraad en Raamovereenkomst voor "Dienstverlening Jeugdhulp t.b.v. gemeenten Midden-
Limburg Oost en West" geactualiseerd. De wijze waarop deze actualisat¡e is doorgevoerd, is

hieronder weergegeven.

Wijzigingen in de Leidraad en Raamovereenkomst
De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de Leidraad en de Raamovereenkomst, zijn als volgt
weergegeven:

o Ðeergehaalde-te{et = niet meer van toepassing/vervangen door
o Rode tekst = aangevulde/geactualiseerde tekst

Dat verschillende wijzigingen in de Leidraad hebben plaatsgevonden, kennen verschillende redenen,
namelijk:

o dubbelingen in de overeenkomsten;
o wijzigingen in wet/beleid;
o verouderde artikelen, waardoor niet meervan toepassing;
¡ verduidelijking van de artikelen.

Naast bovenstaande zijn de begrippen in de overeenkomsten die in de begrippenlijst zijn
opgenomen, voorzien van een hoofdletter.

Essentiele wijzigingen in de leidraad en Raamovereenkomst
Naast de nodige maar kleine wijzigingen, zijn er ook een aantal punten waar wij U over willen
informeren, namelijk:

Subsidie
Hoofdstuk 5 is in zijn geheel vervallen. Reden hiervoor is dat een aantal van de diensten
beter passen bij een inkoopprocedure dan bij een subsidietraject en op bas¡s van een
contract het afrekenen op daadwerkelijk geleverde jeugdhulp mogelijk is. De betreffende
Jeugdhulp is in percelen toegevoegd onder hoofdstuk 2 lnkoop en Aanbesteding. De vormen
van Jeugdhulp die wel nog via een subsidierelatie door de gemeenten worden gerealiseerd
vallen niet onder de reikwijdte van de Leidraad en zijn als zodanig onder dit hoofdstuk 1.4

opgenomen.

Toevoeging nieuwe percelen

Onderstaande gesubsidieerde onderdelen worden ondergebracht naar reguliere inkoop:
o Pleegzorg (voorheen 2.2.41

o Gedwongen kader (ieugdbescherming en Jeugdreclassering door een gecertificeerde
instellingen) (voorheen 2.2.6)

o Formeel gezien valt dit perceel niet binnen de Jeugdhulp/individuele
voorzieningen, echter door de Midden-Limburgse gemeenten wordt dit
perceel nu meegenomen in de verwervingvoor 20t7.

o Gespecialiseerde Jeugdhulp: opvoed- en opgroeiondersteuning (voorheen 2.2.5)

De titel van de leidraad "Leidraad Werving Jeugdhulp Midden-Limburg Oost en Midden-
Limburg West" is als gevolg hiervan aangevuld met "en gedwongen kade/'

Verder zijn de minimum eisen zijn voor deze percelen opgenomen in de daarbij behorende
bijlage(n).



Vervoer
Het onderdeel vervoer (stond onder subsidie) is nu opgenomen onder perceel 2, hoofdstuk 2

Slot
Naast bovenstaande willen wij u informeren dat de inkoopprocedure van voorgaande jaren, door de
keuze voor een verlenging van de Leidraad en Raamovereenkomst, gecontinueerd wordt.

Met deze informatiebrief hopen wij u voldoende te hebben geinformeerd. lndien u vragen heeft,
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mail adres inkoop3D@midden-limburg.nu

Met vriendelijke groet,

Namens het lnkoopteam 3D Midden-Limburgse gemeenten
Astrid Op den Kamp-Huyps, inkoopadviseur jeugdhulp

Jac Wijnands, inkoopadviseur WMO



Gemeente Weert

Besluit mandaat en volmacht inkoop sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van de gemeente Weert,
ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft:

Gelet op:

-Gemeentewet, artikel 160, lid 1, onder e, 'Aangaan privaatrechtelijke rechtshandeling vd
gemeente',
-Gemeentewet, artikel 177,lid 1 en 2, 'Vertegenwoordiging vd gemeente',
-Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1 'Mandaat',
-Burgerlijk wetboek, artikel 3:60'Volmacht'(zie bijlage 3 wettelijke bepalingen) en
-de gemeentelijke bevoegdheidsregelíng voor mandaat en volmacht,
-de Jeugdwet,
-de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
-Leidraad inkoop en aanbesteding Wmo,
-Leidraad verwerving jeugdhulp.

Besluiten:

Voor het kalenderjaar 2OL6, voor de hierna genoemde bevoegdheden en de nader te
noemen organen mandaat en volmacht te verlenen, aan de hierna genoemde
functionaris, onder de hierna genoemde voorwaarden:

I Bevoegdheden en verlenend orgaan:

-mandaat van het college van burgemeester en wethouders ex artikel 160, l¡d 1
onder e van de Gemeentewet tot een privaatrechtelijke rechtshandeling van de
gemeente te besluiten betreffende een raamovereenkomst en een
uitvoeringsovereenkomst met een geschikte aanbieder (zie voorwaarden) voor
dienstverlening in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke
ondersteunÍng alsmede de daarvoor benodigde gunning en alle daaraan
voorafgaande voorbereidende handelingen;
-volmacht van de burgemeester ex artikel 170 van de Gemeentewet voor het
vertegenwoordigen van de gemeente (ondertekening) betreffende de híervoor
genoemde bevoegdheid.

2. Functionaris:
-inkoopadviseur, verbonden aan het regionaal verwervingsteam midden Limburg.

3 Voorwaarden raamovereenkomst:
-geschikte aanbieder voor dienstverlening in het kader van de Jeugdwet en de Wet
Maatschappelijke ondersteuning conform de desbetreffende Leidraad, hoofdstuk 4
-voorafgaande goedkeuring Verwervingsteam, blijkend uit een gedagtekend (datum)
en ondertekend verslag van de desbetreffende vergadering (zie bijlage 1
verslagformat)
-de gemandateerde / gevolmachtigde functionaris houdt een chronologisch
genummerd register bij van de in mandaat genomen besluiten en krachtens
volmacht verrichte vertegenwoordiging, waarbij tevens de datum wordt vermeld
waarop de desbetreffende bevoegdheid is aangewend (zie bijlage 2) met welke
wederpartij.



Voorwaa rden u itvoeri nosovereenkomst
-de uitvoeringseisen, budgetplafonds en tarifering conform de desbetreffende
besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2016,
-de gemandateerde / gevolmachtigde functionaris houdt een chronologisch
genummerd register bij van de in mandaat genomen besluiten en kraçhtens
volmacht verrichte vertegenwoordiging, waarbiJ tevens de datum wordt vermeld
waarop de desbetreffende bevoegdheid is aangewend (zie bijlage 2) met welke
wederpartij.

Aldus besloten te Weert,

Datum: 21 juni 2OL6,

Het college va bu en wethouders De
Weert, van

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

van de gemeente
W

ns



BIJLAGE 1 VERSTAGFORMAT VERWERVINGSTEAM INKOOP SOCIAAL DOMEIN

Verslag Verwervingsteam 3D - intergemeentelijke samenwerking midden
Limburg

Aanwezig:

..... (namen aanwezigen)

Betreft:

goedkeuring voorstel tot aangaan overeenkomst inkoop met de hierna genoemde
aanbieder op het gebied van Jeugdhulp / WMO*

Gelet op het voorstel van

Het voorstel betreft het aangaan van een overeenkomst met wederpartij
(naam wederpa rtijlaa n bieder).

Het betreft diensten ten behoeve van jeugdhulp / Wmo x

Van deze wederpartij is vastgesteld dat die voldoet aan de geschiktheidseisen conform de
raamovereenkomst.

*doorhalen wat niet van toepassing is

Datum:....
Voorzitter: (naam)



BIJLAGE 2 FOR.MAI R.EGTSTER. MANDAAI EN VOLMACHT INKOOP SOCTAAL
DOTTIEIN

Nr Mandaat + Volmacht Wederpaftij

(voorbeeldtekst)
Dienstverlener
A - sociaal
domein B.V.

Datum

(voorbeeldtekst)

1 januari 2017

Functionaris +
naam
(voorbeeldtekst)

Inkoopadviseur

1 (Voorbeeldtekst)
Besluit tot het aangaan van
raamovereenkomst
Vol macht tot onderteken inq

2 (Voorbeeldtekst)
Besluit tot het aangaan van
raamovereenkomst
Vol macht tot ondertekening

(voorbeeldtekst)

Dienstverlener
B - sociaal
domein B.V.

(voorbeeldtekst)

1 januarí 2017

(voorbeeldtekst)

Inkoopadviseur



BIJLAGE 3 WETTELIJKE BEPALINGEN

Gemeentewet,'Aangaan privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente'

Artikel 16O
1 Het college is in ieder geval bevoegd:
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;

Gemeentewet,'Vertegenwoordiging van de gemeente'

Artikel 171
1 De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte.
2 De burgemeester kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan
een door hem aan te wijzen persoon.

Algemene wet bestuursrecht Afdeling 10.1.1. 'Mandaat'

Artikel lO:1
Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan
besluiten te nemen.

Artikel 10:2
Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit
geldt als een besluit van de
mandaatgever.

Artikel 10:3
1 Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is
bepaald of de aard van de
bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.
2 Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:
a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van
die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;
b. tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte
meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven
besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;
c. tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een
ander bestuursorgaan.
3 Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in
artikel 7;1-a, eerste lid, wordt niet
verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens
mandaat heeft genomen.
4Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een
bestuurlijke boete niet verleend aan
degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Artikel 1O:4
I Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de
mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en
in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt.
2 Het eerste lid is niet van toepassing indien bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid
tot de mandaatverlening is voorzien.



Artikel 1O:5
1 Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een
bepaald geval verlenen.
2 Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een bepaald
geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemandateerde niet werkzaam
is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Artikel 1O:6
1 De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies
geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.
2 De gemandateerde verschaft de mancJaatgever op diens verzoek inlichtingen over de
uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 1O:7
De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 1O:8
1 De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken.
2 Een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken.

Artikel 1O:9
I De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.
2 Op ondermandaat zijn de overige artikelen van deze afdeling van overeenkomstige
toepassing.

Artikel lO:1O
Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het
besluit is genomen.

Artikel 1O:11
1 Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem
kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard
van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
2 In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is
genomen.

Artikel 1O:12
Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een
ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten
van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van
handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Burgerlijk wetboeþ'Volmacht'

Artikel 3:6O
1 Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de
gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
2 Waar in deze titel van rechtshandeling wordt gesproken, ís daaronder het in ontvangst
nemen van een verklaring begrepen.



Bijlage 8.

Aan BJZ, WSG, WSP, Rubicon en Mutsaersstichting

Beste jeu gd h u lppartnerþecertif icee rde i nste I I in g,

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de

Jeugdwet. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid hebben gemeenten in 2015 en 2016

diensten verworven die vallen onder de jeugdwet. De gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren,
Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) hebben de veniverving sinds de
invoering van de jeugdwet gezamenlijk vormgegeven.

Deze gemeenten hebben er hierbij voor de (overgangs)periode in 2015/2O16 gekozen om de bestaande
wijzen waarop de diensten vóór de decentralisatie geworven werden zoveel mogelijkte continueren. Als
gevolg hiervan is uw organisatie in 2015 en/of 2016 gesubsidieerd.

Met deze brief willen wij u informeren dat dit gaat veranderen. Met ingang van2017 gaan de (meeste)
gesubsidieerde diensten die uw organisatie leveft onderdeel uitmaken van het inkooptraject.
De subsidies worden nu berekend op basis van verwachte aantaltrajecten/producten en tarief per
producVtraject. Deze systematiek is het meest passend om in te kopen in plaats van te subsidiëren.
Tevens ontstaat er zo, met het oog op de toekomst, een eenduidige procedure voor alle vormen van
gespecialiseerde jeugdhulp en maatregelen te hanteren.

De volgende percelen vallen met ingang van 2017 onder de inkoop:
¡ Pleegzorg
. Gespecialiseerde jeugdhulp: opvoed en - opvoedondersteuning
. Gedwongen kader:jeugdreclassering en jeugdbescherming door een gecertificeerde instelling

Wat moet u doen?
lndien u nog géén raamovereenkomst met de 7 gemeenten heeft, is de eerste stap voor u het afsluiten van
een raamovereenkomst met de gemeenten in Midden-Limburg. Hiertoe dient u een inschrijving te
doen waaruit blijkt dat u voldoet aan een aantal voorwaarden (programma van eisenl)
De leidraad met aanvullende informatie zal opl24juni2016 gepubliceerd worden op [de gemeentelijke

websites

lndien u wordt toegelaten tot een raamovereenkomst wordt u vervolgens geïnformeerd over de procedure voor
de uitvoeri ngsovereenkomst.

Wij willen u erop wijzen dat u zonder genoemden overeenkomsten in 2017 geen jeugdhulp/ diensten m.b.t. het
gedwongen kader kunt leveren in Midden-Limburg. Bij vragen over deze wijziging of de te volgen procedure

kunt u terecht bij inkoop3D @ midden-limburq.nu.

Hopende u bijdeze voldoende geÏnformeerd te hebben,

Namens Midden-Limburgse gemeenten

G. Poell, projectleiderc Jeugdhulp MLW
M. Cloosterman, projectleider MLO

1 Deze eisen golden in 2015 en 2016 ook voor u als subsidiepafiner.



Bijlage 9

Aan alle raamconlractanten

Beste Jeugdhulp en/of WMO contractant

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de Jeugd
en WMO wet. De gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert,
Roerdalen, Roermond en Weert) zijn, om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid in 2015 en
2016 voor deze diensten met u een raamovereenkomst aangegaan.

Met deze brief willen wij u informeren over het feit dat, deze gemeenten recent besloten hebben om
de bestaande raamovereenkomst met u voor de duur van een jaar te verlengen, te weten van 1

januari 2017 llm 31 december 2017.

Uitvoeringscontract

Wat houdt deze verlenging voor u in? De verlenging houdt in dat u voor 2017 ook ik kunt schijven
voor een uitvoeringscontract.

Voor het traject voor de uitvoeringscontract 2017 ontuangt u een attenderings e-mail waarin de planning van
zowel procedure voor toetreding tot de raamovereenkomst en de inschrijffase voor de uitvoeringscontract
2017, worden gecommuniceerd.

Bij vragen over deze wijziging of de te volgen procedure kunt u terecht bij inkoop3D@midden-limburq.nu.

Ter bevestiging van de verlenging van uw raamovereenkomst voor de hierboven aangegeven periode
verzoeken wij u vriendelijk deze brief voor akkoord en rechtsgeldig te ondertekenen
en binnen twee weken na de verzenddatum van dit schrijven per e-mail aan inkoop3D@midden-
limburq.nu te retourneren.

Met vriendelijke groet, Voor akkoord. d.d.

Namens het lnkoopteam

3D Midden-Limburgse gemeenten

Astrid Huyps, inkoopadviseu r Jeugdhulp 2017
Jac Wijnands, inkoopadviseur WMO 2017

Naam aanbieder

(Rechtsgeldige handtekening)



Bijlage 10.

Aan

Orbis GGZ Kinderen en Jeugdigen
Part. Gesp. Zorgverleningsbureau Limburg Noord-Brabant (PGZ)

Stichting Care-Plus
Stichting met ggz

Beste lnloop GGZ aanbieder,

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de Wmo
2015. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid hebben gemeenten in 2015 en 2016

diensten verworven die vallen onder de Wmo 2015. De gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren,

Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) hebben de inkoop sinds de

invoering van de Wmo 2015 gezamenlijk vormgegeven.

Deze gemeenten hebben er hierbij voor de overgangsperiode in 201512016 gekozen om de bestaande
wijzen waarop de diensten vóór de decentralisatie geworven werden zoveel mogelijkte continueren. Als
gevolg hiervan is lnloop GGZ toegevoegd aan "perceel ll Begeleiding in groepsverband".

Met deze brief willen wij u informeren dat dit gaat veranderen. Met ingang van 2017 komt lnloop GGZ
als onderdeelvan "perceel ll Begeleiding in groepsverband" te vervallen. De reden hiervan is dat
lnfoop GGZ in de kern een algemene Wmo voorziening is in de 0e of 1e lijn en geen

maatwerkvoorziening als bedoeld voor de 2e lijn. Omdat algemene Wmo voorzieningen van nature
sterk geassocieerd zijn met de lokaal aanwezige netwerken en infrastructuur willen de gemeenten de
inloop GGZ op lokale schaal vormgeven. Daarbij zullen zij rechtstreeks in contact treden met de
partijen waarmee zij in gesprek willen voor de verdere oriëntatie op, en ontwikkeling van een

toekomstbestendige inrichting van de lnloop GGZ.

Bij vragen over deze wijziging kunt u terecht bij inkoop3D@midden-limburq.nu.

Hopende u bijdeze voldoende geTnformeerd te hebben,

Namens de Midden-Limburgse gemeenten,

S. Slijpen, projectleiderWMO MLO

H. Jansen, projectleiderWMO MLW
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Voorwoord	
 

De Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader 
van de Jeugdwet en de Wmo 2015 (nieuwe Wmo-taken). Om invulling te geven aan die 
verantwoordelijkheid dienen Gemeenten diensten te betrekken van instellingen die werkzaam zijn op 
het terrein van deze wetten. De Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond en Weert hebben besloten samen te werken bij de invoering van deze nieuwe 
taken op het sociaal domein. De Gemeenten hebben begin 2014 in samenwerking beleidsplannen 
voor Wmo en Jeugdhulp opgesteld evenals een gezamenlijk Visiedocument Inkoop Jeugdhulp en 
nieuwe Wmo-taken. Ook voor het inkoop- en aanbestedingstraject werken deze zeven Gemeenten 
samen.  
 

Regionaal inkopen voor de Wmo 2015 door de Gemeenten in Midden-Limburg betekent dat de 
Gemeenten gezamenlijk een Raamovereenkomst afsluiten met aanbieders die 
Maatwerkvoorzieningen op het vlak van ondersteuning en begeleiding aanbieden. Zodoende kunnen 
aanbieders aan cliënten uit de Gemeenten in de regio, dezelfde Maatwerkvoorzieningen, onder 
dezelfde voorwaarden leveren. Resultaatgerichte overeenkomsten bieden professionals de ruimte om 
hun ondersteuningsaanbod optimaal in te richten.  
 
In de nieuwe situatie stellen Gemeenten met cliënten Arrangementen op basis van een 
‘keukentafelgesprek’. Dat Arrangement bestaat uit verschillende onderdelen: inzet van eigen kracht en 
sociaal netwerk, algemene voorzieningen en Maatwerkvoorzieningen. Per Maatwerkvoorziening 
worden afspraken gemaakt met een set van geschikte aanbieders die de voorziening kunnen leveren 
en die gebonden zijn aan dezelfde voorwaarden. Alle geschikte partijen (die aan de voorwaarden en 
eisen uit deze Leidraad voldoen) mogen toetreden tot de set en kunnen in principe in aanmerking 
komen voor een opdracht. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoeveel keuzemogelijkheden zij burgers 
bieden voor dienstverlening door aanbieders. Het is aan gemeenten om zelf te bepalen in welke mate zij 
willen sturen op de inzet van voorliggende, algemene voorzieningen en op de inzet van maatwerkvoorzieningen 
in de nabije omgeving van de cliënt. 

Op termijn zullen de gegadigden voor de Raamovereenkomsten mogelijk met elkaar concurreren. In 
de eerste jaren (2015 en 2016) is het echter nog niet wenselijk om een competitief element te 
introduceren in de aanbestedingsprocedures: Gemeenten willen onrust bij bestaande cliënten en 
aanbieders en lange aanbestedingsprocedures vermijden. 

Het accent bij de decentralisatie ligt in eerste instantie op transitie: overname en organisatorische 
inbedding van de nieuwe taken bij de Gemeenten. Tegelijkertijd wordt getracht al een eerste slag te 
maken in de transformatie: innovatie, het omvormen van de voorzieningen, het integraal werken en de 
cultuurverandering. De transformatie heeft gevolgen voor zowel de Gemeenten, de consulenten, de 
(sociale) wijkteams, de aanbieders als de cliënten. De transformatie wordt geleidelijk doorgezet de 
komende jaren. De aanbieders worden geacht daar een belangrijke bijdrage aan te leveren en met de 
Gemeenten mee te denken en mee te werken. Er is sprake van een groeimodel. 

In het kader van de transitie Wmo wordt een Raamovereenkomst tussen de samenwerkende 
Gemeenten van Midden-Limburg en aanbieders afgesloten voor een periode van twee jaar (met 
mogelijkheid van verlenging van twee keer één jaar) en worden daarbinnen Uitvoeringscontracten 
voor één jaar tussen individuele Gemeenten en individuele aanbieders gesloten.  
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Leeswijzer	
 

Dit document is de Leidraad voor de inkoop en aanbesteding van diensten in het kader van de Wmo 
door de Gemeenten van Midden-Limburg. Het bevat procedure-informatie en eisen waaraan 
aanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor ondertekening van de 
Raamovereenkomst met de Gemeenten. De raamovereenkomst is bij deze Leidraad gevoegd (Bijlage 
2).  De dienstverlening in het kader van de Wmo valt onder de zogenaamde 2b diensten van de 
Europese Richtlijn 2004/178/EG (bijlage IIB). De procedure is vormvrij. Na afloop van de procedure 
wordt wel gepubliceerd aan welke organisaties de Raamovereenkomst Wmo is gegund. 
 
Deze Leidraad bevat achtereenvolgens begrippen, achtergrondinformatie over de wijze waarop de 
Gemeenten invulling geven aan de Wmo-taken (hoofdstuk 1), informatie over de opdracht (hoofdstuk 
2), informatie over de procedure en de inschrijving, voorwaarden en vormvoorschriften (hoofdstuk 3) 
en geschiktheidseisen en het minimumeisen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 4 is in feite het programma 
van eisen opgenomen. Het bevat de eisen waaraan aanbieders moeten voldoen om in aanmerking te 
komen voor de Raamovereenkomst. De eisen staan ook in invulbijlage 1E. 
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Begrippen	

	
De in dit document gebruikte begrippen hebben de hieronder vermelde betekenis (zowel wanneer dit 
begrip in meervoud dan wel enkelvoud wordt gebruikt). De begrippen komen overeen met die uit de 
beleidsplannen. 
 
0e lijn De alledaagse interacties tussen mensen in hun omgeving – ofwel 

de sociale samenhang – die ervoor moeten zorgen dat burgers in 
staat zijn zich zoveel mogelijk op eigen kracht en/of met behulp van 
de directe omgeving in de samenleving te handhaven. 

1e lijn Lichte(re) vormen van ondersteuning, burgers die een steuntje in de 
rug nodig hebben om zich (weer) in de samenleving te kunnen 
handhaven. 

2e lijn De zwaardere, meer specialistische vormen van ondersteuning en 
Maatwerkvoorzieningen.  

Aanbestedende dienst De samenwerkende Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert.  

Aanbieder / Inschrijver Natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college een 
inschrijving of offerte indient voor het leveren van  
Maatwerkvoorzieningen (ondersteuning, begeleiding). 

Algemene voorziening / 
algemeen gebruikelijke 
voorziening 

Aanbod van diensten of activiteiten dat – zonder voorafgaand 
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van de gebruikers – toegankelijk is en dat is gericht 
op het versterken van zelfredzaamheid en/of participatie of opvang. 

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 
Arrangement Door de Gemeente opgestelde  mix van (ondersteuning- en 

begeleidings)mogelijkheden passend bij de vraag en 
omstandigheden van de burger/cliënt. Het Arrangement bevat ook  
de te behalen resultaten, de looptijd en specifieke functies van de 
algemene voorzieningen en Maatwerkvoorzieningen.  

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Beschermd wonen Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij 

behorend toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van 
zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal 
functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het 
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het 
afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen; bestemd voor 
personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in 
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

Bestaande cliënt Hier te lezen de Cliënt. 
Bestaande aanbieder Aanbieder die diensten verleend aan burgers van één of meer 

gemeenten in Midden-Limburg. 
Boekjaar Het kalenderjaar waarvoor een budget of begroting is vastgesteld 

en waarop het jaarverslag betrekking heeft. 
BSN Burger Servicenummer. 
Burger Algemeen, als het over inwoners gaat. 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
CAK Centraal Administratiekantoor. Berekent en incasseert eigen 

bijdragen voor de WLZ en de Wmo. 
Calamiteit Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op 
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de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk 
gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. 

Centrumgemeente Gemeente die in een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een 
bepaalde functie uitvoert voor omliggende Gemeenten. 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. 
CPB Centraal Planbureau. 
Cliënt / klant Persoon die aanspraak maakt op een algemene voorziening, een 

Maatwerkvoorziening en/of een persoonsgebonden budget.  
Waar aan de orde is voor cliënt ook te lezen: diens wettelijk 
vertegenwoordiger.  

Cliëntgegevens Alle persoonlijke en cliëntspecifieke gegevens waaronder NAW-
gegevens en het Arrangement en het Ondersteuningsplan. 

Cliëntondersteuning Ondersteuning van de cliënt met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de 
zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo 
integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 

Combinatie Aanbieders (bestaande uit een samenwerking van meerdere 
aanbieders) die gezamenlijk inschrijven. Door indiening van de 
inschrijving accepteren zij hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Couleur locale  De stemming of sfeer die lokaal overheersend is en het bijzondere 
karakter aanduidt. 

Dagbesteding Overkoepelende term voor onder meer dagactiviteiten, dagopvang, 
arbeidsmatige dagbesteding en creatieve dagbesteding. 

Decentralisatie   Het overhevelen van taken en bevoegdheden naar een lager niveau 
van bestuur. 

Formele zorg Diegenen die beroepsmatig in de zorg en ondersteuning werkzaam 
zijn. 

Gebruikelijke hulp  Hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag 
worden verwacht van huisgenoten. 

Gemeenten Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond en Weert. 

Gemeente Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond of Weert. 

Hoofdaannemer De natuurlijke of rechtspersoon die voor de uitvoering van een 
Maatwerkvoorziening één of meerdere onderaannemers wenst in te 
schakelen en die, indien hem de opdracht wordt gegund, de enige 
contractuele wederpartij van de Gemeente zal zijn. 

Huiselijk geweld Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee 
door iemand uit de huiselijke kring. 

Huiselijke kring Een familielid, huisgenoot of mantelzorger. 
Huishoudelijke hulp/ Hulp bij 
het huishouden 

Ondersteunen of overnemen van activiteiten in het huishouden dan 
wel van de leefeenheid waartoe de cliënt behoort. 

Hulpmiddel Roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de 
zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te nemen. 

Informele zorg Zorg en ondersteuning die wordt verleend door mantelzorgers, 
familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers aan mensen die zorg 
en ondersteuning nodig hebben, zonder daarvoor aanspraak te 
maken op betaling van loon. 

Inschrijver / Aanbieder Natuurlijke of rechtspersoon die een offerte uitbrengt of een 



 
 

8 
 

aanbieding doet in reactie op deze Leidraad 
Inschrijving Reactie van de aanbieder op de uivraag van de Gemeenten via 

deze Leidraad waarin hij aangeeft aan de voorwaarden en eisen te 
voldoen en wenst toegelaten te worden tot ondertekening van de 
Raamovereenkomst. 

Kanteling De omslag maken in de manier van denken en werken bij het 
toekennen van voorzieningen en hulpmiddelen. Van claim- en 
aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht; gebaseerd op 
participatie en zelfredzaamheid. Bij het zoeken naar oplossingen de 
mogelijkheden leidend laten zijn en niet langer de beperkingen (van 
een persoon). 

Kortdurende begeleiding of 
ondersteuning 

Kortdurende ondersteuning is gericht op het versterken van eigen 
kracht en heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk weer zelf 
verder kunnen. Het kan gaan om praktische ondersteuning, sociaal-
emotionele ondersteuning of (opvoedkundige) gezinsondersteuning. 
De ondersteuning is in inzet en looptijd beperkt. 

KvK Kamer van Koophandel 
Leidraad Dit document voor uitvraag onder aanbieders met daarin onder 

meer opgenomen inschrijfprocedure, planning, geschiktheidseisen 
en minimumeisen. De Leidraad is er op gericht te komen tot selectie 
van aanbieders waarmee de Gemeenten Raamovereenkomsten 
Wmo sluiten. 

Maatschappelijke 
ondersteuning 

 Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en 
vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, 
diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de 
veiligheid en leefbaarheid in de Gemeente, alsmede voorkomen 
en bestrijden van huiselijk geweld.  

 Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie 
van personen met een beperking of met chronische psychische 
of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving.  

 Bieden van beschermd wonen en opvang. 
Maatwerkvoorziening Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 

persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen. 

Mantelzorg Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd 
wonen of opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het 
kader van een hulpverlenend beroep. 

Mantelzorger Een persoon die mantelzorg biedt (Wmo 2015, artikel 1.1.1.).  
MLO Midden Limburg Oost: de samenwerkende Gemeenten Maasgouw, 

Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond. 
MvT Memorie van Toelichting. 
MLW Midden Limburg West: de samenwerkende Gemeenten 

Nederweert, Leudal en Weert. 
Nieuwe aanbieder Een aanbieder waarmee de Gemeente nog geen overeenkomst 

heeft afgesloten. 
Nieuwe cliënt Hier te lezen de Cliënt 
Nota van inlichtingen Een schriftelijke weergave van verstrekte inlichtingen naar 

aanleiding van vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de 
Leidraad en bijlagen.  

Nza Nederlandse zorgautoriteit. 
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Offerte Zie Inschrijving. 
Onderaanneming  Er is sprake van onderaanneming indien een cliënt is toegewezen 

aan een aanbieder (de hoofdaannemer) en deze, voor (een deel 
van) de daadwerkelijke ondersteuning een andere aanbieder (de 
onderaannemer) inschakelt; waaronder tevens de inschakeling van 
een Zzp-er wordt begrepen. 

Ondersteuningsplan / 
Zorgplan 

Een weergave van de afspraken tussen cliënt en aanbieder over de 
doelen van de ondersteuning en de wijze waarop getracht wordt 
deze te bereiken. Het Ondersteuningsplan vermeldt de aansluiting 
op het door de Gemeente vastgestelde Arrangement en is gericht 
op de Maatwerkvoorziening.  

Opdracht De opdracht zoals beschreven in deze Leidraad en bijlagen.  
Opdrachtgever Gemeente die de aanbieder opdracht geeft tot verlenen van een 

dienst aan een cliënt. 
Opvang Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben 

verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als 
gevolg van huiselijk geweld, en die niet in staat zijn zich op eigen 
kracht te handhaven in de samenleving. 

OV Openbaar vervoer. 
Overgangsrecht  Cliënten die op 1 januari 2015 AWBZ-zorg ontvangen, behouden 

gedurende een jaar (tenzij de indicatie eerder afloopt) de rechten 
die verbonden zijn aan het indicatiebesluit onder de condities die 
daarvoor onder de AWBZ van toepassing waren. 

Participatie Deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. 
Perceel Een prestatiesegment waarvoor de aanbieder een 

Raamovereenkomst wenst. 
PGB Persoonsgebonden Budget; bedrag waaruit namens het college 

betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een 
Maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft 
betrokken. 

Plan Zie: Ondersteuningsplan. 
Professionele standaard Richtlijnen, modules, kwaliteitsindicatoren, normen, standaarden 

dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het 
gehele proces of een deel van een specifiek proces van een 
Maatwerkvoorziening en die vastleggen wat noodzakelijk is om 
vanuit het perspectief van de cliënt een goede Maatwerkvoorziening 
te verstrekken. 

Raamovereenkomst De als Bijlage 2 bij deze Leidraad gevoegde Raamovereenkomst. 
Wordt na selectie gesloten tussen Gemeente en aanbieder. 

Regisseur Door de Gemeenten in Midden-Limburg nog nader te bepalen 
persoon of organisatie. 

PV Persoonlijke verzorging 
Sociaal netwerk Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de 

cliënt een sociale relatie onderhoudt. 
Sociale samenhang De samenhang tussen mensen in een gemeenschap, de sociale 

relaties tussen mensen.  
Sociale domein 
(decentralisaties) 

Decentralisaties van de AWBZ naar Wmo, de Jeugdhulp en de 
Participatiewet. 

Transformatie Doelbewuste verandering/omvorming. Gedoeld wordt op het 
omvormen van de voorzieningen, het integraal werken en de 
cultuurverandering binnen de Gemeenten, in de zorg- en 
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welzijnsinstellingen en bij de cliënten. 
Transitie Overdracht van taken zonder veel inhoudelijke wijzigingen. 

Concreet: overname en organisatorische inbedding van de nieuwe 
Wmo taken bij de Gemeenten. 

Uitvoeringscontract Contract tussen individuele Gemeente en aanbieder over de 
levering van ondersteuning en andere diensten aan cliënten in de 
Gemeente. 

Verordening Een voor burgers algemeen bindende regeling, vastgesteld door de 
(Gemeentelijke) overheid. 

Voorziening Algemene voorziening of Maatwerkvoorziening. 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
WLZ Wet Langdurige Zorg; nieuwe benaming voor de kern-AWBZ. 
Wmo 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning (wijziging 2015, opgenomen 

in Staatscourant 2014). 
Woningaanpassing Bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte. 
Zelfredzaamheid In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 

dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een 
gestructureerd huishouden.  

ZIN Zorg In Natura. 
Zorgaanbieder Zie Aanbieder. 
Zorgplan Zie Ondersteuningsplan. 
Zvw Zorgverzekeringswet. 
Zzp-ers Zelfstandigen zonder personeel. 
ZZP Zorgzwaartepakket. 
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1 Algemeen 
 

1.1 Inleiding 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Gemeenten verantwoordelijk voor de AWBZ taken die worden 
gedecentraliseerd en die zijn opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
 
Vanwege de complexiteit van de opdracht voor de Gemeenten op dit vlak en op het vlak van de taken 
die de Gemeenten vanaf  1 januari 2015 hebben  op het gebied van de Wmo, hebben de Gemeenten 
Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert gekozen voor 
samenwerking. Bij het opstellen van de beleidsplannen voor de Wmo hebben de Gemeenten van 
Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond, nauw samengewerkt in Midden-Limburg Oost 
(MLO) verband en de Gemeenten Weert, Nederweert en Leudal in Midden- Limburg West (MLW) 
verband. Voor de inkoop en aanbestedingsprocedure werken de zeven Gemeenten samen. Op deze 
wijze verwachten de Gemeenten dat zij hun rol richting de aanbieders en andere maatschappelijke 
partners, die veelal Gemeentegrensoverschrijdend zijn georganiseerd, goed te kunnen vervullen. 
 
De Gemeenten gaan gezamenlijk een proces in om een Raamovereenkomst voor Wmo-taken met 
aanbieders te sluiten. Binnen die Raamovereenkomsten sluiten de individuele Gemeenten 
Uitvoeringscontracten met de individuele aanbieders. In de Uitvoeringscontracten van een Gemeenten 
staan de aantallen bestaande cliënten en verwachte nieuwe cliënten voor die Gemeente opgenomen, 
evenals de budgetten waarvoor de dienstenverlening, begeleiding en ondersteuning aan de cliënten 
moet worden verricht voor de contractperiode. Aanbieders dienen dan per Gemeente aan te geven 
voor hoeveel cliënten zij een uitvoeringscontract met een gemeente willen sluiten.  
De uitvoeringscontracten hebben een geldigheidstermijn van 1 jaar. 
 
Deze Leidraad maakt onderdeel uit van een proces waarin: 
 met een aantal vooraf geselecteerde bestaande aanbieders in de regio consultatiegesprekken zijn 

gevoerd; 
 Bestaande aanbieders daarvan een verslag en rapportage hebben ontvangen; 
 een Leidraad met programma van eisen (PvE) en een raamovereenkomst wordt gepubliceerd en 

waarvoor Aanbieders worden uitgenodigd om op in te schrijven. 
 met de aanbieders die hebben ingeschreven en die voldoen aan de geschiktheidseisen en 

minimumeisen uit het PvE, een Raamovereenkomst wordt gesloten; 
 binnen de Raamovereenkomst tussen individuele Gemeenten en individuele aanbieders jaarlijks 

Uitvoeringscontracten worden gesloten waarin budgetten, aantallen cliënten en dienstverlening 
staan opgenomen; 

 per 1 januari 2015 is gestart met dienstverlening door de aanbieders aan cliënten in opdracht van 
de Gemeenten, met in achtneming van het overgangsrecht uit de Wmo 2015. 

 
De Gemeenten nodigen de aanbieders uit om op basis van deze Leidraad met bijlagen in te schrijven 
op de Raamovereenkomst met in acht neming van de eisen en voorwaarden die in deze Leidraad en 
bijbehorende bijlagen zijn vastgelegd. Met de aanbieders waarmee een Raamovereenkomst is 
afgesloten en die Maatwerkvoorzieningen kunnen leveren in hun Gemeente, sluit de individuele 
Gemeente op basis van een in de tweede fase uit te vragen offerte voor 1 jaar Uitvoeringscontracten 
voor de levering van die voorzieningen op basis van een offerte die wordt gevraagd aan aanbieders. 
Voor de Uitvoeringscontracten worden door de samenwerkende Gemeenten afspraken gemaakt met 
aanbieders over de bekostiging en over de verschillende aspecten van de levering van 
Maatwerkvoorzieningen. De gemeente verstrekt hiertoe in augustus een offerteuitvraag. De 
uitvoeringscontracten worden vooralsnog jaarlijks beoordeeld op basis van beschikbare middelen en 
mogelijk andere veranderende  omstandigheden (beleidswijzigingen, nieuwe toetreders e.d.). 
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1.2 Beleidskader en beleidsplan 

De Gemeenten van beide regio's MLO en MLW hebben voor hun regio's een beleidskader en een 
beleidsplan voor de Wmo opgesteld. Deze staan op www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml. 
https://sdml.pleio.nl/. Bij de inschrijving dienen aanbieders rekening te houden met de beleidskaders 
en beleidsplannen voor de nieuwe Wmo-taken van de Gemeenten van de beide regio's. Hieronder 
staan enkele hoofdpunten uit de kaders die direct doorwerken in de eisen die in deze Leidraad worden 
gesteld. 
 
Bij de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo gaat het concreet om de functies begeleiding 
(individueel en groep) en kortdurend verblijf, inclusief het vervoer van en naar de voorzieningen voor 
thuiswonende burgers. Beschermd wonen is vooralsnog ondergebracht bij centrumgemeente Venlo. 
De AWBZ-taken zijn overgeheveld, niet de individuele rechten van de huidige cliënten.  
Gemeenten hebben de vrijheid om hun beleid in dezen anders te organiseren. Wel is er in 2015 tot 
uiterlijk einde 2015 sprake van een overgangsrecht geweest voor de cliënten die nu deze 
ondersteuning vanuit de AWBZ ontvangen. Het Rijk heeft met betrekking tot de overheveling van de 
huidige AWBZ-cliënten naar de Wmo gekozen voor een zogenaamd ‘zachte landing’: in de wet is een 
overgangsregeling opgenomen. De hoofdregel is dat personen die AWBZ zorg en ondersteuning 
ontvangen op het tijdstip waarop de aanspraak daarop ingevolge het wetsvoorstel vervalt (1 januari 
2015), gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit – maar uiterlijk tot het einde van 2015 – recht 
houden op die zorg en ondersteuning, onder de condities die daarvoor onder de AWBZ van 
toepassing waren (ook wat betreft de eigen bijdragen en vervoer).  
Tijdens de overgangsperiode blijven voor de bestaande cliënten de rechten uit het individuele 
indicatiebesluit gelden. De daadwerkelijke dienstverlening kan binnen het overgangsrecht bij dezelfde, 
maar mogelijk ook bij een andere dienstverlener worden afgenomen. De klant heeft daarin 
keuzevrijheid en gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen de rechten van de indicatiebesluiten 
te sturen op gelijke, maar goedkopere diensten (b.v. dichter bij huis om daarmee de 
vervoerscomponent te beperken)’. Voor het beschermd wonen geldt een overgangstermijn van 
tenminste vijf jaar.  
 
Het accent bij de decentralisatie ligt in eerste instantie op transitie: overname en organisatorische 
inbedding van de nieuwe taken bij de Gemeenten. Tegelijkertijd wordt echter getracht al een eerste 
slag te maken in de transformatie: het omvormen van de voorzieningen, het integraal werken en de 
cultuurverandering. daarvoor hebben de Gemeenten gezamenlijk de volgende beleidsuitgangspunten 
geformuleerd als stip op de horizon: 
 
1. Lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig. 
2. Burgerkracht is uitgangspunt. 
3. Mogelijkheden staan centraal, niet de beperkingen. 
4. Investeren in het zelfoplossend vermogen van mensen. 
5. Integraal beleid op alle leefdomeinen van burgers. 
6. Ondersteuning is in principe tijdelijk en zo dichtbij en eenvoudig als mogelijk. 
7. Sterke verbinding tussen formele en informele zorg. 
8. Samenwerking en ontschotting. 
9. Algemene voorzieningen gaan voor individuele voorzieningen. 
10. Individueel maatwerk door ondersteuningsarrangementen. 
11. Geen burger tussen wal en schip. 
12. Preventie als focus. 
13. Wederkerigheid. 
14. Financiële kaders zijn medebepalend. 
15. Ruimte voor innovatie. 
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De Gemeenten hebben voorts aangegeven veel waarde te hechten aan het aanbrengen van couleure 
locale in de zorg en ondersteuning.  
 

1.3 Relatie sociaal domein en Maatwerkvoorzieningen 

In het beleidskader staan de thema's aangegeven die volgens de Wmo 2015 deel moeten uitmaken 
van het maatschappelijke ondersteuningsbeleid. Het gaat om de thema's die in onderstaande figuur 
zijn opgenomen.  

 
Figuur 1 Maatschappelijke ondersteuning 
 
Regisseur  
De Gemeenten Midden-Limburg kiezen voor het regisseursmodel. Daarin is er een onafhankelijke 
regisseur die in samenspraak met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger een zogenaamd 
‘keukentafelgesprek’ voert en één of meer oplossingen - Arrangement - afspreekt, gericht op een 
bepaald resultaat ten aanzien van zelfstandig leven en/of participatie. De regisseur verheldert de 
vraag achter de vraag, formuleert een Arrangement en brengt alle leefgebieden in kaart en benoemd 
de te bereiken resultaten. De regisseur bewaakt het Arrangement (zie hierna figuur 2)..  
 
Lokale toegang 
De regisseur kan worden ondergebracht bij een (verbreed) Wmo-loket of deel uitmaken van een 
sociaal wijkteam. De Gemeente geeft zelf invulling aan de lokale toegang en daarmee ook aan het 
aanwijzen en inzetten van de regisseur. Het waarborgen van de onafhankelijkheid bestaat er 
bijvoorbeeld uit dat de regisseur niet tegelijkertijd ook hulpverlener is. Verder werkt de regisseur altijd 
onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente.   
De criteria op basis waarvan de regisseurs de toegang tot Maatwerkvoorzieningen regelen en de mate 
waarin ze de mogelijkheden voor alternatieven kennen (sociale kaart) zijn belangrijke stuurmiddelen 
voor de uitgaven. In de beleidskaders staat voorop dat de komende jaren toegewerkt moet worden 
naar een afname van de dure specialistische (maatwerk)voorzieningen door te investeren in andere 
voorliggende alternatieven. De mate waarin gemeenten hierop sturen wordt lokaal bepaald en wordt 
ingegeven door de couleur locale. 
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Arrangement met Maatwerkvoorziening 
Het resultaat voor de cliënt kan worden bereikt door de eigen kracht van de cliënt te benutten en te 
versterken, (meer) gebruik te maken van informele ondersteuning (0e lijn), gebruik van algemene 
voorzieningen (1e lijn) en eventueel van een Maatwerkvoorziening (2e lijn) (zie figuur 1). 
Een Arrangement met Maatwerkvoorziening is aan de orde wanneer voor een cliënt de 
basisondersteuning vanuit informeel netwerk, wijkteam of algemene voorzieningen niet volstaat om de 
cliënt in staat te stellen zelfstandig te leven en/of maatschappelijk te participeren. 
Maatwerkvoorzieningen binnen een Arrangement kunnen door meerder aanbieders geboden worden.  
De Gemeente bepaalt zelf de lokale toegang. Dit heeft ook gevolgen voor de toewijzing van de 
Maatwerkvoorzieningen. Zo zal de aan- of aanwezigheid van algemene voorzieningen van invloed zijn 
op het inzetten van Maatwerkvoorzieningen.  
 
Cliënt kiest aanbieder Maatwerkvoorziening 
In die gevallen dat het Arrangement dat de regisseur in samenspraak met de cliënt heeft opgesteld 
ook Maatwerkvoorzieningen bevat, vraagt de cliënt deze formeel aan bij de Gemeente conform de 
Gemeentelijke verordening. Het is aanbieders van Maatwerkvoorzieningen niet toegestaan om 
namens de cliënt een aanvraag in te dienen. 
Met de beschikking van de Gemeente kiest de cliënt voor de aanbieder(s) van de 
Maatwerkvoorziening, waarmee de Gemeente een Uitvoeringscontract heeft afgesloten. Cliënt houdt 
in samenspraak met de Regisseur rekening met de goedkoopst adequate dienstverlening, conform de 
Verordening. De indicatiecriteria van gemeenten kunnen lokaal verschillen, afhankelijk van de couleur 
locale. 
 
Zorg in natura of PGB 
Cliënten kunnen bij hun aanvraag bij de Gemeente kiezen voor Zorg in natura (ZIN) of een 
Persoonsgebonden Budget (PGB). 
Gemeenten kopen Maatwerkvoorzieningen voor hun inwoners in. Dat betreft alleen ZIN want bij een 
PGB is er sprake van een rechtstreekse relatie tussen de cliënt en de aanbieder. De burger koopt zelf 
de ondersteuning in binnen de eisen die de Gemeente daaraan stelt. De Gemeente zit daar niet 
tussen. Zij stelt alleen een budget beschikbaar aan de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank doet 
namens de Gemeente de betaling rechtstreeks aan de aanbieder. 
 
Ondersteuningsplan 
De professional van keuze (keuze wordt bepaald door de cliënt zelf of gestuurd door de gemeente 
o.b.v. in de verordening vastgelegde voorwaarde van ‘goedkoopst adequate voorziening’), formuleert 
in samenspraak met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger een Ondersteuningsplan, waarin 
aangegeven wordt met inzet van welke activiteiten het participatiedoel wordt gehaald en hoe dit 
aansluit op het Arrangement van de Gemeente. Daarbij wordt ook een begroting opgesteld. Het 
Arrangement dat hierboven is genoemd, is dus breder dan het Ondersteuningsplan dat de 
professional heeft opgesteld. Het Ondersteuningsplan is specifiek voor de Maatwerkvoorziening en 
valt onder de verantwoordelijkheid van de professionele aanbieder.  De regisseur toetst het 
Ondersteuningsplan aan het Arrangement.  
 
Verordening 
In de verordening zijn criteria opgenomen waaraan cliënten moeten voldoen om in aanmerking te 
komen voor Maatwerkvoorzieningen. Daarnaast zijn in de verordening eisen opgenomen die 
betrekking hebben op de: 
 kwaliteit van de voorzieningen; 
 kwaliteit van de aanbieders; 
 afhandeling van klachten; 
 melding van calamiteiten. 
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Functioneel ontwerp 
Het voorgaande is schematisch weergegeven in onderstaande figuur met functioneel ontwerp voor de 
regie en toegang tot Maatwerkvoorzieningen. Dit plaatje is van toepassing voor toegang voor nieuwe 
cliënten (klanten) en cliënten die moeten worden geherindiceerd. 

 

 
 

Figuur 2 Regisseursmodel met toegang 
 
Bekostiging 
Na toelating tot ondertekening van de raamcontracten ontvangen aanbieders een uitvraag voor het 
opstellen van de Uitvoeringscontracten. Daarin wordt ook opgenomen over welke budgetten de 
gemeenten beschikken voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen.  
 
Gemeente krijgen een macrobudget van de rijksoverheid via het Gemeentefonds. In dat budget is een 
budgetkorting doorgevoerd (van 11 % oplopend naar 25 % in 2017). Van dat budget dient de 
Gemeenten uitgaven te doen voor PGB, uitvoerings- en beheerskosten, bekostiging van innovatie, en 
nieuwe algemene voorzieningen in het kader van de Wmo 2015. Wat resteert voor 
Maatwerkvoorzieningen in de vorm van Zorg in Natura, is een netto plafondbedrag per gemeente. 
  
Het bovenstaande geeft een inzicht in de bekostigingssystematiek op hoofdlijnen. Bij de uitvraag 
gericht op het tot stand brengen van Uitvoeringscontracten  wordt concreet aangegeven op welke 
wijze de bekostiging in 2017 gaat plaatsvinden. 
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Onderstaande figuur geeft het bekostigingsmodel in hoofdlijnen weer voor de  
Wmo 2015. 
 

 
 

Figuur 3 Bekostigingsmodel via Inkoopprocedure 
 
 

1.4 Visie op inkoop 

In de Visie op Inkoop hebben de Gemeenten keuzes vastgelegd ten aanzien van de aanbesteding en 
inkoop: 
 Gemeenten organiseren het aanbod van hulp en voeren het aanbod niet zelf uit; 
 het budget is leidend; 
 aankoop (boven)regionaal waar mogelijk, lokaal waar nodig; inkoop en inzet (van ondersteuning in 

een concreet geval) zijn lokaal; 
 inzet waar mogelijk lokaal, waar nodig (boven)regionaal; 
 er wordt in 2015 en 2016 waar mogelijk gewerkt met bestaande aanbieders en bestaande 

producten (nieuwe Wmo-taken). Nieuwe aanbieders worden niet bij voorbaat uitgesloten; 
 in 2015 en 2016 zijn wettelijke kwaliteitskaders leidend. Doorontwikkeling vindt echter vanaf 2015 

plaats. Uiterlijk 2017 zijn waar nodig aanvullende kwaliteitseisen geïmplementeerd; 
 substitutie van budgetten tussen Gemeenten is niet uitgesloten bij (tussen Gemeenten) gedragen 

werksoorten. 

  



 
 

17 
 

2 De opdracht 
 

2.1 Doel 

Het doel van de inkoop- en aanbestedingsprocedure is te komen tot het sluiten van 
Raamovereenkomsten met aanbieders die de vereiste Maatwerkvoorzieningen kunnen leveren. 
Aansluitend op de Raamovereenkomsten vindt een traject plaats om te komen tot  
Uitvoeringscontracten tussen de Gemeenten en aanbieders.  
 

2.2 Beschrijving van de opdracht 

Vanaf 1 januari 2015 zijn Gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken vanuit de Jeugdzorg en 
de AWBZ. De Gemeenten in Midden-Limburg hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak. 
Belangrijk tussenresultaat is een gezamenlijke visie op en aanpak van de inkoop van Jeugdzorg en 
Wmo.  
Deze inkoopopdracht betreft de inkoop van extramurale begeleiding (individueel en in groepsverband) 
– dagbesteding – en het kortdurend verblijf.  De dienstverlening is gericht op ondersteuning van 
kwetsbare burgers vanwege handicaps en beperkingen, psychische, psychosociale en/of sociale 
problemen of belemmeringen. 
 
De Gemeenten kopen Maatwerkvoorzieningen in die het 'oude' AWBZ-product ‘begeleiding’ beslaan. 
In Bijlage 1Fa kan Inschrijver aangeven welke diensten hij aanbiedt in het kader van de nieuwe 
Maatwerkvoorzieningen. 
 

2.3 Reikwijdte 

De dienstverlening in het kader van de Wmo 2015 is er op gericht: 
 te voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zullen zijn;  
 algemene voorzieningen te bieden aan ingezetenen die maatschappelijke ondersteuning 

behoeven;  
 Maatwerkvoorzieningen te bieden ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan 

ingezetenen van de Gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg 
of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn;  

 Maatwerkvoorzieningen te bieden aan personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te 
handhaven in de samenleving en beschermd wonen of opvang behoeven in verband met 
psychische of psychosociale problemen of omdat zij de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in 
verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld. 

 
De inkoop en aanbesteding heeft betrekking op de volgende onderdelen van de extramurale AWBZ-
zorg/ondersteuning: 
 begeleiding Individueel: dit wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of thuisbegeleiding. 

Hier hoort ook de ADL-ondersteuning1 bij; 
 begeleiding Groep n(ook conform AWBZ), o.a.: verschillende soorten dagbesteding voor mensen 

met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychische of psychiatrische beperking 
en de dagopvang voor ouderen met lichamelijke en/of psychogeriatrische beperkingen. Het doel 
van begeleiding is het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van 
burgers met een beperking; 

 kortdurend verblijf: hierbij gaat het om het tijdelijk opvangen van mensen die ondersteuning nodig 
hebben, veelal ter ontlasting van mantelzorgers; 

                                                           
1 Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 
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 kortdurende ondersteuning; 
 inloopfunctie GGZ. 
 
Genoemde functies Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep zijn getransformeerd naar nieuwe 
Wmo Maatwerkvoorzieningen: 'ondersteuning zelfstandig leven' en 'ondersteuning maatschappelijke 
deelname'. Deze inkoopopdracht betreft dus de inkoop van deze Maatwerkvoorzieningen voor de 
zeven Gemeenten in Midden-Limburg.  
 

2.4 Onderscheid bestaande en nieuwe cliënten 

In de opdracht werd onderscheid gemaakt in twee onderdelen:  
1. cliënten met overgangsrecht (bestaande cliënten); 
2. nieuwe cliënten. 

Voor bestaande cliënten met overgangsrecht kopen de Gemeenten nog de huidige hierboven 
genoemde AWBZ producten in. Dit tot het moment dat de Gemeenten een nieuwe 
Maatwerkvoorziening toekent aan betreffende cliënten.  
Voor nieuwe cliënten kopen de Gemeenten de in deze aanbesteding opgenomen 
Maatwerkvoorziening in. 
Vanaf 2016 wordt er geen onderscheidt meer gemaakt tussen bestaande en nieuwe clienten. 
 

2.5 Indeling in percelen 

De uitvraag in deze Leidraad kent een indeling in de volgende percelen: 
I. Individuele begeleiding (inclusief kortdurende ondersteuning). 
II. Begeleiding in groepsverband (inclusief vervoer; dagbesteding en inloop GGZ). 
III. Kortdurend verblijf. 

 
Aanbieders wordt gevraagd om voor minimaal één perceel in te schrijven. Daarbij hoeft men niet het 
gehele perceel af te dekken.  
 
Beschermd wonen valt buiten de opdracht en wordt aanbesteed door de Gemeente Venlo als 
CentrumGemeente voor Noord- en Midden-Limburg. 
 
Persoonlijke verzorging 
Persoonlijke verzorging/Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) wordt niet als apart perceel 
onderscheiden. De Gemeenten zijn in het kader van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor een klein 
deel van de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij om 5% van de (huidige groep AWBZ) cliënten 
met persoonlijke verzorging, waarbij de ADL-ondersteuning gericht is op de zelfredzaamheid en 
participatie zonder (risico op) noodzaak van medische zorg. Deze vorm van persoonlijke verzorging 
hangt dus samen met de begeleiding.  
 
Voor de mensen die het betreft geldt dat er over het algemeen geen sprake is van een somatische 
aandoening en/of primaire medische problematiek, maar in de regel behoefte aan ondersteuning bij 
ADL, in plaats van het overnemen ervan. Dit komt met name voor bij mensen met een verstandelijke 
beperking, zintuiglijke beperking en psychiatrische problematiek, maar ADL ondersteuning is in 
beginsel beschikbaar voor alle Wmo doelgroepen. Deze ondersteuning bij ADL wordt gepositioneerd 
onder de Wmo. 
Om deze reden is het logisch om deze vorm van persoonlijke verzorging onder te brengen in de 
Maatwerkvoorzieningen Individuele Begeleiding en Begeleiding in Groepsverband. Het gaat om 
ondersteuning bij de ADL en niet om het overnemen ervan. De persoonlijke verzorging is benoemd als 
een resultaat bij de genoemde Maatwerkvoorzieningen I en II. 
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Toelichting bij de percelen: 
 

2.5.1 Perceel III, Individuele begeleiding 

Dit wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of thuisbegeleiding. Gericht op zelfstandig leven 
en/of participatie. Hier hoort ook de ADL-ondersteuning bij. 
Individuele begeleiding betreft ook de Maatwerkvoorziening die gericht is op kortdurende 
ondersteuning.  Kortdurende ondersteuning is gericht op het versterken van eigen kracht en heeft als 
doel dat mensen zo snel mogelijk weer zelf verder kunnen. Het kan gaan om praktische 
ondersteuning, sociaal-emotionele ondersteuning of (opvoedkundige) gezinsondersteuning. De 
ondersteuning is in inzet en looptijd beperkt. Het aanbod van individuele begeleiding is in principe in 
de woonomgeving van de cliënt beschikbaar. 
 

2.5.2 Perceel II, Begeleiding in groepsverband 

Als de begeleiding in groepsverband toereikend is, dan gaat deze vorm van ondersteuning voor op  
individuele begeleiding. Bij deze begeleiding hoort ook de ADL-ondersteuning. Het aanbod is bij 
voorkeur in de woonomgeving van de cliënt beschikbaar. 
 
Begeleiding in groepsverband kan gericht zijn op de volgende resultaten (deze lijst is niet limitatief). 
Zinvolle dagbesteding, door: 
 sociale contacten buitenshuis; 
 deelname aan georganiseerde activiteiten; 
 arbeidsmatige dagbesteding bij een regulier bedrijf of algemene voorziening 
 creatieve dagbesteding  
 aanleren van werknemersvaardigheden; 
 ontlasten van de mantelzorger. 
 
Vervoer 
Gemeenten hanteren voor bestaande cliënten het uitgangspunt dat aanbieders verantwoordelijk zijn 
voor vervoer van en naar de dagbesteding, als de inwoner en zijn omgeving zelf niet in een oplossing 
kunnen voorzien. Het onderdeel vervoer maakt van rechtswege maximaal twee jaar (tot 2017) deel uit 
van perceel II. De reden hiervan is dat er een apart inkooptraject bij de Gemeenten loopt dat er op is 
gericht om vanaf 2017 tot een nieuwe vorm van doelgroepenvervoer te komen. Bij thans onvoorziene 
omstandigheden omtrent het ingaan van de nieuwe vervoersvorm voor doelgroepen, kan vervoer als 
onderdeel van de prestatie worden verlengd.   
Vervoer kan voor nieuwe cliënten een component zijn van de Maatwerkvoorziening die aan een cliënt 
wordt toegekend. Indien de regisseur in het Arrangement heeft aangegeven dat vervoer nodig is en 
niet door de cliënt zelf, zijn netwerk of via een algemene voorziening kan worden ingevuld, dan regelt 
de aanbieder de desbetreffende Maatwerkvoorziening mét vervoer.  
 
Het vervoer naar bovenlokale bestemmingen wordt zoveel mogelijk gecombineerd. Hierbij gelden de 
uitgangspunten: aandacht blijven houden voor locatiekeuze (zo lokaal mogelijk), gerichte OV educatie 
en training, OV maatjes/ambassadeurs, bevorderen van mentale toegankelijkheid, samenwerking met 
andere (zorg)instellingen.  
De prestatie met betrekking tot het vervoer betreft hier vervoer van de cliënt naar en van de 
bestemming conform de daaraan gestelde vervoerseisen. 
 
Onder dit perceel valt ook de inloopfunctie GGZ. 
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2.5.3 Perceel I, Kortdurend verblijf 

Algemeen doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van mantelzorgers en stimuleren dat cliënten zo  
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Een logeersituatie in verschillende varianten om de  
thuissituatie te ontlasten, kan als Maatwerkvoorziening binnen een Arrangement worden ingezet. De 
Gemeenten vragen van Inschrijvers om zo lokaal mogelijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor 
kortdurend verblijf voor de diverse doelgroepen (inclusief ouderen), rekening houdend met de wensen 
en mogelijkheden van de inwoner en zijn omgeving en in aansluiting op bestaande voorzieningen.  
 

2.6 Doelgroepen en grondslagen 

Omdat in de het beleid van de gemeenten de mogelijkheden voor participatie en zelfredzaamheid van 
de burger en niet diens beperkingen centraal staan bij het (laten) organiseren van oplossingen, is het 
onderscheid in verschillende doelgroepen of grondslagen zoals gebruikelijk in de AWBZ straks niet 
meer aan de orde. Ook bij het maken van Arrangementen wordt dat onderscheid niet gemaakt. In 
beginsel wordt van aanbieders gevraagd om Maatwerkvoorzieningen te leveren aan alle cliënten die 
voor zo’n voorziening in aanmerking komen.  
Het is echter duidelijk dat aanbieders veelal een specialisatie hebben op een bepaalde aanpak of 
doelgroep, die op dit moment (overgangsjaar 2015) voor grotere groepen hulpvragers, maar 
mogelijkerwijs ook nog in de toekomst voor specifieke hulpvragen van belang kunnen zijn. 
De aanwezigheid van specifieke kennis en ervaring zal onderdeel zijn van de afweging van een cliënt 
en/of regisseur om voor een bepaalde aanbieder te kiezen.  
De borging van de kwaliteit en deskundigheid is de verantwoordelijkheid van de aanbieder.  
Bij de inschrijving wordt de Inschrijver wel gevraagd op welke doelgroepen (grondslagen) de 
aanbieder zich tot nu toe speciaal richt (opnemen in Bijlage 1Fa). Dit om als Gemeente te kunnen 
overzien of voor alle grondslagen er voor die Gemeente minimaal één aanbieder is. 
 

2.7 Werkgebied 

Van Inschrijvers wordt gevraagd in welke Gemeente(n) Inschrijver in ieder geval wil leveren (opnemen 
in Bijlage 1Fa). Dit is bedoeld als indicatie voor de Gemeenten om op voorhand te weten of er in 
iedere deelnemende Gemeente voldoende Maatwerkvoorzieningen kunnen worden geleverd. 
Inschrijver sluit een Raamovereenkomst af met zeven Gemeenten. Gemeenten kunnen aan 
aanbieders vragen – niet eisen - om ook voor hun Gemeente te leveren, ook al heeft de aanbieder die 
Gemeente niet opgegeven.  De aanbieder kan dus gevraagd worden buiten het eigen werkgebied een 
Maatwerkvoorziening aan te bieden en kan daar vervolgens op ingaan.  
 

2.8 Raamovereenkomst 

De procedure heeft als doel om te komen tot een Raamovereenkomst tussen de zeven Gemeenten 
en aanbieders. De Raamovereenkomst is opgenomen in Bijlage 2. Vervolgens kunnen individuele 
Gemeenten binnen de Raamovereenkomst Uitvoeringscontracten sluiten met aanbieders om voor 
zorgverlening aan cliënten. In augustus 2016 worden daartoe door de gemeenten offerte uitvraag 
uitgereikt waarop aanbieders een offerte kunnen indienen. Alleen aanbieders die de 
Raamovereenkomst hebben ondertekend komen in aanmerking voor Uitvoeringscontracten met 
Gemeenten. Overleg over de inhoud van de Uitvoeringscontracten vindt op regionaal niveau door de 
samenwerkende Gemeenten plaats. 
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Duur overeenkomst 
De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met ingangsdatum 1 januari 2015. De 
Raamovereenkomst eindigt daarmee van rechtswege op 31 december 2016. Er is een mogelijkheid 
tot eenzijdige verlenging door de Gemeenten van hoogstens twee keer één jaar. Het onderdeel 
vervoer maakt van rechtswege maximaal twee jaar (tot 2017) deel uit van perceel II. Het onderdeel 
vervoer staat daarmee los van de een eventuele verlenging van de raamovereenkomst met maximaal 
2 maal één jaar. Gemeenten hebben besloten tot eenzijdige verlenging door de Gemeenten met één 
jaar voor 2017. Bij zwaarwegende en onvoorziene omstandigheden in de nieuwe aanbesteding voor 
het regionale doelgroepenvervoer, kan dit onderdeel ook maximaal twee maal één jaar verlengd 
worden. 
 
Tijdens de looptijd kan in overleg tussen de Gemeenten en de aanbieders de Raamovereenkomst 
worden uitgebreid met onderwerpen die bij het sluiten van de overeenkomst nog niet bekend, 
aanwezig of die thans ondergebracht zijn bij de Gemeente Venlo als centrumgemeente. Dit betekent 
dat het aantal percelen waarop de Raamovereenkomst betrekking heeft, kan worden uitgebreid. 
Doordat er sprake is van wezenlijke wijziging van de overeenkomst kunnen alsdan ook nieuwe 
aanbieders toetreden indien zij aan de eisen voldoen. 
 
Contractvorm  
Op basis van deze Leidraad gaan Gemeenten met partijen Raamovereenkomsten voor levering van 
Maatwerkvoorzieningen aan. Bij de aanbesteding worden eisen gehanteerd om een minimum 
kwaliteitsniveau van de aanbieders te kunnen garanderen. Alle aanbieders die aan de eisen voldoen 
kunnen in aanmerking komen voor een Raamovereenkomst. In Hoofdstuk 4 zijn de 
geschiktheidseisen en minimumeisen opgenomen. Inschrijver dient Bijlage 1E te gebruiken om aan te 
geven dat hij voldoet aan de minimumeisen.   
 
Tussentijds toetreden 
Nieuwe aanbieders kunnen inschrijven op de Raamovereenkomst. De eerstvolgende ronden dat een 
aanbieder, die aan de eisen voldoet, ‘toetreden’ tot de overeenkomst wanneer hij de 
Maatwerkvoorziening wil gaan leveren is 1-1-2016. Dit om zoveel mogelijk ruimte te kunnen bieden 
aan nieuwe aanbieders en nieuwe initiatieven.   
Dit tussentijds toetreden van nieuwe aanbieders is voor het eerst mogelijk op 1 januari 2016. Daartoe 
dient een aanbieder een verzoek tot inschrijving te richten aan de Gemeente(n) waarvoor hij diensten 
wil leveren. 
 
Afnamegarantie 
De Raamovereenkomst biedt geen afnamegarantie voor de opdrachtnemers. De gemeenten hebben 
geen maximum verbonden aan het aantal te contracteren partijen. Vanwege de bepalingen in de 
gemeentelijke Wmo-verordeningen (goedkoopst adequate voorziening), de noodzaak tot het komen 
tot maatwerk, innovatie, kostenreductie, kwaliteitsstimulering en aansluiting bij de woonomgeving van 
de cliënt kunnen cliënt en/of gemeente optimaal gebruik maken van de keuzemogelijkheden tussen 
verschillende diensten en aanbieders. 
 

De Raamovereenkomst 
Voor de ondertekening van de Raamovereenkomst komen aanbieders in aanmerking die voldoen aan 
de eisen die worden gesteld in deze Leidraad. De Raamovereenkomst is er op gericht dat voor 
cliënten de continuïteit van de zorg en ondersteuning wordt gewaarborgd en beschikbaar is. De 
Raamovereenkomst is er daarnaast op gericht dat de komende jaren: 
 de zorg/ondersteuning innoveert; 
 dat samenwerking tussen aanbieders op lokaal niveau wordt gerealiseerd en geïntensiveerd; 
 aanbieders werken met een taakstellend budget; 
 de kwaliteit van zorg en ondersteuning wordt gewaarborgd; 
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 Gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om met de aanbieders vorm en inhoud te geven 
aan couleur locale in de dienstverlening; 

 er zo min mogelijk bureaucratie ontstaat bij sturing en verantwoording.  
 

3 De inkoopprocedure 
 

3.1 Algemeen 

Deze aanbestedingsprocedure valt onder het 2B regime van het Europese aanbestedingsrecht. 
Daarbij worden de vereisten omtrent objectiviteit, transparantie en non-discriminatie gerespecteerd. In 
het kader van het overgangsrecht uit de Wmo 2015 richtte de procedure zich in eerste instantie 
evenwel op de bestaande aanbieders, maar nieuwe aanbieders zijn niet bij voorbaat uitgesloten. De 
procedure houdt in dat alle belangstellenden direct een inschrijving mogen indienen op basis van de 
aanbestedingsdocumenten. Op grond van vooraf vastgestelde eisen, maakt Aanbestedende dienst 
rechtstreeks uit deze inschrijvingen een keuze wie zij toelaat tot ondertekening van de 
Raamovereenkomst. Beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de gestelde 
geschiktheidseisen en minimumeisen. 
 

3.2 Inkoopproces 

De huidige aanbieders van ondersteuning en zorg hebben in 2015 een uitnodiging tot inschrijving 
ontvangen in het kader van het overgangsrecht dat in de Wmo is vastgelegd en in het beleidsplan 
Wmo van de samenwerkende Gemeenten is gespecificeerd. Bij de uitnodiging was deze Leidraad met 
bijlagen gevoegd. 
 
Deze Leidraad en bijbehorende bijlagen voor de toetredingsprocedure worden beschikbaar gesteld op 
https://sdml.pleio.nl/groups/profile/26481912/inkoop-jeugdhulp-en-wmo 
http://www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml. Dit is aangekondigd in de Limburgse dagbladen op 
TenderNed en de webpagina’s van de deelnemende Gemeenten. 
 
Voor meer informatie over de aankondiging van de oorspronkelijk opdracht d.d. 14 juli 2014, zie 
http://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/466025-inkoop-en-aanbesteding-wmo-midden-
limburgse-gemeenten. 
Deze aanbestedingsdocumenten waaronder de nota van inlichtingen 11 augustus 2014 en de nota 
van inlichtingen voor de toetreding voor 2016 d.d. 9 juni 2015, welke eveneens beschikbaar worden 
gesteld op https://sdml.pleio.nl/groups/profile/26481912/inkoop-jeugdhulp-en-wmo 
www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml, maken integraal deel uit van deze toetredingsprocedure. 
 
De aanbestedingsprocedure zal op hoofdlijnen verlopen volgens onderstaande processtappen: 
 
Fase 1: Inlichtingen  
Inschrijvers kunnen per e-mail (inkoop3D@midden-limburg.nu) tot de in de planning aangegeven 
datum (t/m 5 juli 2016) vragen stellen over de gepubliceerde aanbestedingsstukken. Uitsluitend 
vragen die via het voorgeschreven format zijn ingediend, worden in behandeling genomen (zie 
paragraaf 3.4 ‘Inlichtingen’). Het format is opgenomen in Bijlage 1D. 
 
Fase 2: Selectie fase Raamovereenkomst 
In de aanbestedingsleidraad zijn voor deze aanbesteding eisen geformuleerd met betrekking tot 
Inschrijver. De aanbestedingsstukken zijn zo opgebouwd, dat iedere vraag als aparte eis is 
geformuleerd. Inschrijver dient per vraag/eis (zie tabellen in paragraaf 4.4 en Bijlage 1E) aan te geven 
of Inschrijver voldoet aan de betreffende eis. Bij sommige vragen dient Inschrijver ondersteunende 
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bewijsstukken (verklaringen) te kunnen leveren, naast de verklaringen die hij moet overleggen achter 
tabblad 1 en 2 (Bijlagen 1A, 1B, en 1C). Indien Inschrijver de vraag bevestigend beantwoordt, gaat 
Aanbestedende dienst er vanuit dat Inschrijver voldoet aan deze eis. 
Na het ontvangen van de inschrijvingen worden de Inschrijvers beoordeeld op basis van de gestelde  
eisen. Inschrijver dient alle minimumeisen met ‘Ja’ te beantwoorden, om zo te verklaren dat wordt 
voldaan aan alle selectie eisen. In beginsel dient Inschrijver te voldoen aan alle selectie eisen. Bijlage 
1E geeft de mogelijkheid om te motiveren waarom aanbieder/Inschrijver niet aan de eis kan en hoeft te 
voldoen (bijvoorbeeld in geval van beperkte omvang van de aanbieder (1 persoon; Zzp-er). 
 
Bijlage 1A Eigen verklaring (EV) 
In deze EV is aangegeven dat de aanbesteding dienstverlening betreft boven de Europese 
drempelwaarde. Dit heeft een praktische achtergrond. U dient de EV ook in te vullen indien u verwacht 
dat uw dienstverlening deze drempelwaarde niet overschrijdt. 
 

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 
De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen dienen ertoe de Aanbestedende dienst te overtuigen dat 
de Inschrijver geschikt kan worden geacht de te gunnen opdracht correct en tijdig uit te voeren.  
 
In de eigen verklaring, bijlage 1A, onder punt 4 staan de uitsluitingscriteria vermeld. Indien één van de 
in deze bijlage genoemde uitsluitingscriteria op de Inschrijver van toepassing is zal worden besloten 
de inschrijving niet verder in behandeling te nemen. 
Voor de geschiktheidseisen en minimumeisen verwijzen wij naar hoofdstuk 4 en Bijlagen 1E en 1F. 
 
Fase 3: Toelating tot Raamovereenkomst 
Nadat de inschrijvingen volgens bovenstaande procedure zijn beoordeeld, formuleert Aanbestedende 
dienst een voornemen tot toelating. Inschrijvers worden per e-mail (inkoop3D@midden-limburg.nu) op 
de hoogte gesteld van dit voornemen. Inschrijvers die de Opdrachtgever voornemens is toe te laten, 
kunnen aan deze beslissing geen rechten of aanspraken op de opdracht, op vergoeding van 
inschrijfkosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade ontlenen. 
 
De overeenkomsten zullen minimaal 12 dagen (bezwaartermijn) na bekendmaking van het voornemen 
worden gesloten. Aanbestedende dienst merkt op, dat de mededeling van voornoemd voornemen 
geen aanbod betreft dat voor aanvaarding vatbaar is. Tussen Aanbestedende dienst en geselecteerde 
Inschrijvers dient derhalve expliciet een overeenkomst (opgenomen in Bijlage 2) tot stand te komen. 
Daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor 
om, indien hiertoe aanleiding is, geen overeenkomst(en) af te sluiten. Aanbestedende dienst is in dit 
geval niet schadeplichtig. Toelating vindt uitsluitend plaats na instemming van de zeven Colleges van 
B&W van de deelnemende Gemeenten. De toelating betreft de ondertekening van de 
Raamovereenkomst van de aanbieder en de Gemeenten.  
Door in te schrijven stemt de aanbieder in met de tekst en inhoud van de raamovereenkomst die in 
Bijlage 2 is opgenomen. 
 
Om planningtechnische redenen ontvangen de aanbieders die voldoen aan de geschiktheidseisen en 
minimumeisen al wel voorafgaand aan de formele ondertekening van de Raamovereenkomsten een 
offerteverzoek dat gericht is op het aangaan van uitvoeringscontracten per Gemeente.  
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Fase 4: Uitvoeringscontracten per Gemeente en aanbieder 
 

 
 
Figuur 4 Proces van aanbesteding 

 
Hieronder treft u de indicatieve planning van de procedure om te komen tot Raamovereenkomsten en 
Uitvoeringscontracten. De Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om wijzigingen in deze 
Indicatieve Planning aan te brengen gedurende het proces van inkoop en aanbesteding. 
 
Indicatieve Planning 

 

 
 

Aanbieder/ 
Inschrijver

Besluit over 
Toelating

Inschrijving
Voorschriften 
Geschiktheid
Minimumeisen

Uitvoerings‐
contract

Gesprek over 
offerte

Raamovereenkomst

Leidraad

Echt‐SusterLeudasMaasgouwNederweeRoerdalRoermondWeert

Procedurestap Datum/periode 
  
Toetredingsfase tot de raamovereenkomst  
Publicatie Leidraad en raamovereenkomst 24 juni 2016 
Gelegenheid tot stellen van vragen t/m 5 juli 2016 
Nota van inlichtingen 12 juli 2016 
Indiening Inschrijvingen voor Raamovereenkomst 13 juli t/m 5 augustus 2016 
Mededeling voornemen toelating 
Raamovereenkomsten 

t/m 16 augustus 2016 

Bezwarenperiode 12 dagen 
Ondertekening Raamovereenkomsten Vanaf einde bezwarenperiode 
Ingangsdatum Raamovereenkomst 1 januari 2017 
  
Toetredingsfase tot de Uitvoeringscontracten  
Uitvraag aanbiedingen naar raamcontractanten 12 augustus 2016 
Gelegenheid tot stellen van vragen t/m 2 september 2016 
Nota van inlichtingen 16 september 2016 
Indiening aanbiedingen/offertes 17 september t/m 10 oktober 2016 
Mededeling voornemen gunning 
Uitvoeringscontracten 

t/m 25 oktober 2016 

Bezwarenperiode 12 dagen 
Ondertekening Uitvoeringsovereenkomsten Vanaf einde bezwarenperiode 
Ingangsdatum Uitvoeringscontracten 1 januari 2017 
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3.3 Contactgegevens 

De communicatie met betrekking tot deze inkoop- en aanbestedingsprocedure verloopt per e-mail, 
onder vermelding van ‘Inkoop en aanbesteding sociaal domein Midden-Limburg 2016’ via de volgende 
contactpersonen: 
Jac Wijnands en Astrid Op den Kamp, adviseurs inkoop en aanbesteding 
e-mailadres inkoop3D@midden-limburg.nu 
 

3.4 Inlichtingen 

Na publicatie van de Leidraad kunnen aanbieders via het bovengenoemde e-mailadres vragen over 
de inhoud van de Leidraad en de procedure stellen tot en met  5 juli 2016.  
De e-mail dient in de onderwerpregel te vermelden: Vragen overeenkomst Wmo Midden-Limburg. 
De Inschrijver dient bij het stellen van vragen gebruik te maken van het format dat bij deze Leidraad is 
opgenomen onder Bijlage 1D. Bij ieder vraag dient nadrukkelijk te worden aangegeven welke 
paragraaf van welk document of bijlage het betreft en of de vraag betrekking heeft op perceel I, II of 
III.  
 
De antwoorden worden verwerkt in een Nota van Inlichtingen en wordt gepubliceerd op 
www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml https://sdml.pleio.nl/groups/profile/26481912/inkoop-jeugdhulp-en-
wmo  In de nota van Inlichtingen worden eventueel ook verduidelijkingen opgenomen uit eigen 
beweging van de Gemeenten. De Nota van Inlichtingen is integraal onderdeel van de inkoop- en 
aanbestedingsdocumenten van deze procedure.  
 
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan mondelinge uitspraken.  
 

3.5 Tegenstrijdigheden / onjuistheden 

De Leidraad en bijlagen zijn met zorg samengesteld. Mochten Inschrijvers desondanks 
tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tussen de documenten onderling of met de tekst van de 
aankondiging tegenkomen, of anderszins bezwaren hebben tegen de inhoud van deze Leidraad met 
bijlagen, dan dient de Inschrijver de in paragraaf 3.3 aangegeven contactpersonen hiervan direct, 
doch uiterlijk tot en met 5 juli 2016,  per e-mail op de hoogte te stellen. Indien naderhand blijkt dat de 
Leidraad en bijlagen tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevatten en deze niet door 
Inschrijver aan de genoemde contactpersonen zijn gemeld, zijn deze voor risico van de Inschrijver. 
 
 

3.6 Indienen inschrijving 

Het indienen van een Inschrijving/Offerte kan enkel bij voorkeur per email naar: 
Inkoop3d@midden-limburg.nu, onder vermelding van: 
“Inschrijving Inkoop en aanbesteding Wmo Midden Limburgse Gemeenten”. 
De Inschrijving/Offerte dient uiterlijk op de datum en tijdstip zoals vermeld in Planning, zijnde 5 
augustus 2016, ingediend te zijn. 
Indien digitale indiening niet mogelijk is, kan de inschrijving door afgifte (met bewijs van ontvangst) aan de balie 
van het gemeentehuis van Roermond of per aangetekende postbezorging Postbezorging vóór deze 
afgifteperiode is toegestaan.  
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Het postadres en afleveradres is: 
 
Projectleiding Inkoop en aanbesteding sociaal domein Midden-Limburg 
p/a Gemeente Roermond  
RECEPTIE 
Inkoopadviseur 
Wmo 
Markt 31    
6041 EM Roermond 
 

Afgifte of aflevering op dit adres is alleen mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Afgifte of 
aflevering op zaterdag of zondag of erkende vastgestelde feestdagen is niet mogelijk. 
 
Het openen van tijdig ingediende Offertes vindt z.s.m. aansluitend op de indiening intern op het 
stadhuis van Roermond plaats. Bij de opening worden Inschrijvers niet uitgenodigd. 
 

3.7 Voorwaarden inschrijving Raamovereenkomst 

Indeling 
De inschrijving dient te bestaan uit een document waarin de in deze Leidraad met bijlagen gevraagde 
gegevens zijn geplaatst. Hieronder volgt een overzicht waarin wordt aangegeven onder welke 
tabbladen u de in deze Leidraad gevraagde gegevens dient toe te voegen. Voor het opgeven van de 
gegevens dient u de bijlagen te gebruiken die bij dit document zijn toegevoegd: 
 
Tabblad 1: Bijlage 1A Verklaring Financiële en economische draagkracht 

Formulier eigen verklaring 
  Uitreksel KvK 
Tabblad 2: Bijlage 1B Waarheidgetrouwheidsverklaring  

Bijlage 1C Verklaringen behorende bij Leidraad 
- Verklaring holding 
- Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid combinatie (deelnemers) 
- Verklaring hoofd(onder)aanneming 
- Verklaring geschiktheidseis kwaliteitsborging  

Tabblad 3: Bijlage 1E Tabellen met minimumeisen  
Tabblad 4: Bijlage 1F Verklaring inschrijving op Percelen doelgroepen en gemeenten 

Bijlage 1Fa Formulier gewenste levering  
 
Algemene en vormvereisten Inschrijving / Offerte) 
 De inschrijving dient door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar (rechtmatige 

bestuurder volgens KvK-register) te worden ondertekend. 
 De inschrijving is minimaal 90 dagen na de sluitingsdatum van het indienen van de offerte geldig. 
 De inschrijving dient te zijn gesteld in de Nederlandse taal. Alle correspondentie wordt gevoerd in 

de Nederlandse taal. 
 De inschrijving dient gebaseerd te zijn op de in hoofdstuk 4 opgenomen geschiktheidseisen en 

minimumeisen (Bijlage 1E en 1F en 1Fa dienen te worden ingevuld). 
 Alle kosten verbonden aan het opmaken en/of indienen van de inschrijving zijn volledig voor 

rekening van de aanbieder. 
 De voorwaarden zoals geformuleerd in deze Leidraad en de bijbehorende bijlagen zijn van 

toepassing op deze inkoopprocedure. Het doen van een inschrijving houdt in dat u instemt met 
bepalingen in deze Leidraad en de bijbehorende bijlagen. 

 Indien zich wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in uw bedrijfsvoering welke van invloed 
zijn op de voortgang en afhandeling van de inkoopprocedure of daarna, indien de 
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Raamovereenkomst met u wordt afgesloten, dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan 
de contactpersonen van Opdrachtgever. 

 Voor ondertekening van de Raamovereenkomst komen alleen Aanbieders in aanmerking die zowel 
op de dag van de aanbieding van de offerte als op de dag van de beslissing over toelating voldoen 
aan de eisen die in de Leidraad en bijlagen zijn vermeld. 

 U dient gebruik te maken van in de bijlagen bijgeleverde Invulformulieren. 
 Het is niet toegestaan om de tekst van deze invulformulieren te wijzigen. Bij het nummeren van de 

formulieren en het gebruik van de invulformulieren dient u de aanwijzingen op te volgen zoals 
hierboven aangegeven bij de Indeling van de uw aanmelding. 

 Opdrachtgever zal, behoudens wettelijke verplichtingen, het vertrouwelijke karakter van de door de 
u verstrekte inlichtingen respecteren en deze zonder uw toestemming niet met derden delen.  

 Alle door u gegeven informatie mag door Opdrachtgever worden gecontroleerd. Het verstrekken 
van onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting van de inkoopprocedure. 

 Onderaanneming is toegestaan, mits vooraf schriftelijke toestemming is verleend door 
Opdrachtgever. Als de opdrachtnemer delen van de zorg/ondersteuning uitbesteedt aan derden, 
verrekent de opdrachtnemer de kosten daarvan zelf met deze derden. Als de opdrachtnemer bij 
levering van zorg/ondersteuning gebruik maakt van een derde partij, draagt de opdrachtnemer er 
zorg voor dat de uitbestede zorg/ondersteuning voldoet aan hetgeen bepaald is in deze Leidraad. 
Opdrachtnemer is en blijft volledig aansprakelijk voor alle aspecten van de door derden geleverde 
zorg/ondersteuning. Voor Aanbestedende dienst fungeert Inschrijver als aanspreekpunt zowel 
tijdens de aanbestedingsprocedure, als tijdens het eventueel uitvoeren van de opdracht.  
 

Raamovereenkomst 
Aan deze Leidraad is vastgestelde Raamovereenkomst gevoegd. Door middel van het doen van een 
inschrijving verklaart Inschrijver zich impliciet akkoord met de Raamovereenkomst. 
 

Op de in deze aanbestedingsprocedure af te sluiten Raamovereenkomst zijn de Algemene 
Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2012 model VNG van toepassing (Bijlage 4 bij deze 
Leidraad). 
 

3.8 Beoordeling inschrijving 

De ontvangen inschrijvingen worden door een beoordelingsteam van de samenwerkende Gemeenten 
van Midden-Limburg beoordeeld op: 
 volledigheid en vormvoorschriften; 
 of de Inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen en de algemene voorwaarden;  
 aansluiting bij het programma van eisen (minimumeisen) (Bijlage 1E ingevuld); 
 of de Inschrijver akkoord gaat met de Raamovereenkomst (Bijlage 2).  

 
De Inschrijver die in aanmerking komt voor toelating kan worden gevraagd bewijzen te overleggen in 
relatie tot de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. 
 

3.9 Toelichting op de inschrijving 

De Gemeenten gaan bij de beoordeling van de inschrijving uit van de volledigheid en juistheid van de 
gegevens zoals die door de Inschrijvers zijn verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de 
Inschrijvers om juiste en volledige gegevens aan te leveren. Indien de aanlevering van gegevens 
onduidelijkheden bevat kunnen de Gemeenten de contactpersoon van de Inschrijver verzoeken om 
een nadere toelichting. De Inschrijver is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de 
contactpersoon.  
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3.10 Termijn van beoordeling 

De Gemeenten streven ernaar om binnen 14 dagen na sluitingsdatum van indiening de ontvangen 
inschrijvingen te beoordelen (zie indicatieve planning paragraaf 3.2). Aan deze termijn kunnen geen 
rechten worden ontleend.  
 
 

3.11 Klachtenregeling 

Iedere potentiële Inschrijver heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze 
aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende dienst zal deze vragen op basis van haar ervaring,  
kennis en deskundigheid beantwoorden. Indien Inschrijver het niet eens is met het antwoord of 
anderszins een klacht heeft over de aanbestedingsprocedure, kan hij een klacht indienen. 
De Aanbestedende dienst maakt ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als 
onderdeel van de Aanbestedingswet 2012 gebruik van het klachtenmeldpunt aanbestedingen 
Inkoopcentrum Zuid.  
Een ondernemer die een klacht wil indienen vult daartoe het klachtenformulier in. Het 
klachtenformulier en het bijbehorende klachtenreglement kunt u vrijelijk downloaden via 
http://www.inkoopcentrumzuid.nl/producten-en-diensten/klachtenregeling/.  
Na ondertekening kunt u het formulier met de vereiste bijlagen per mail sturen naar 
klacht@inkoopcentrumzuid.nl.  
Mocht u niet kunnen instemmen met het advies van klachtenmeldpunt van Inkoopcentrum Zuid u.a. 
dan kunt u aansluitend een klacht indienen bij de commissie van aanbestedingsexperts. 
http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/  
Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Een 
uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de Gemeente(n) tenzij 
hieraan door een gerechtelijke uitspraak een afdwingbaar vervolg wordt gegeven. 
 
Bezwaar tegen beslissing 

Gelijktijdig met het bekendmaken van de mededeling van de voorlopige beslissing aan de toegelaten 
Inschrijvers, worden de afgewezen Inschrijvers van die voorgenomen beslissing per e-mail en per 
post, in kennis gesteld. Zij ontvangen een brief met een motivering van de reden van de afwijzing en 
de naam van de toegelaten Inschrijver(s). Door iedere belanghebbende kan nadien nadere informatie 
worden ingewonnen bij de Aanbestedende dienst Inkoop3d@midden-limburg.nu. 
  
Tegen de voorgenomen beslissing is het instellen van beroep mogelijk door middel van het 
aanspannen van een kort geding bij de Rechtbank Limburg (te Roermond). Hiertoe wordt een termijn 
ingesteld van 12 dagen na communicatie van het voorgenomen besluit (datum verzending van het e-
mailbericht is leidend voor het ingaan van de 12 dagen termijn). Als binnen deze periode a) geen 
beroep (op de hierboven vermelde wijze) is ingesteld of b) de Aanbestedende dienst niet schriftelijk 
voor het einde van die termijn terug is gekomen op haar voornemen tot toelating, heeft de 
Aanbestedende dienst het recht de definitieve beslissing tot toelating te nemen. 
 
 

3.12 Voorbehoud 

De samenwerkende Gemeenten (= de Aanbestedende dienst) behouden zich het recht voor de wijze 
waarop de aanbesteding zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en 
de omvang van de Raamovereenkomst tot aan het moment van de ondertekening van de 
Raamovereenkomst. Daarnaast behouden zij zich het recht voor de informatie zoals opgenomen in 
deze Leidraad aan te vullen en/of te wijzigen. Zij zullen bij eventuele toepassing van deze bepaling de 
geldende wet- en regelgeving in acht nemen. 
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De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de aanbestedingsprocedure tussentijds geheel 
of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de opdracht niet te gunnen om welke gemotiveerde reden dan 
ook, en zonder dat Inschrijvers aanspraak kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten of 
gederfde omzet. 
 
De Aanbestedende dienst maakt voorts voorbehoud ten aanzien van ontwikkeling in wet- en 
regelgeving, ontwikkeling in voor de Gemeenten beschikbare budgetten in het kader van de 
decentralisaties en politieke besluitvorming op nationaal en lokaal niveau (gemeenteraden) over zowel 
inhoud als beschikbare financiële middelen.  
 
Wet-, regel- en Gemeentelijke beleidswijzigingen 
Inschrijver anticipeert op wet- en regelwijzigingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en stelt 
Opdrachtgever van deze wijzigingen op de hoogte.  
Indien het Gemeentelijke beleid, door wijzigingen in wet- en regelgeving of anderszins, aangepast 
dient te worden, c.q. wordt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst dienovereenkomstig aan 
te passen of indien nodig te beëindigen. 
 
Toepasselijkheid 
Met het indienen van een inschrijving, geeft de aanbieder aan dat hij akkoord is met de inhoud van de 
procedure en voorwaarden zoals in deze Leidraad is opgenomen. inclusief bijlagen  
 
Inschrijving onder voorwaarden 
Indien aan een inschrijving  door een aanbieder  voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving  
geacht niet te zijn gedaan. 
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4 Geschiktheidseisen en minimumeisen 
 

4.1 Algemeen  

Alleen Inschrijvingen die tijdig, correct en volledig zijn ingediend, worden verder in behandeling 
gnomen in de inkoop- en aanbestedingsprocedure Daarin worden de uitsluitingsgronden (paragraaf 
4.2 inzake de Eigen verklaring) getoetst, vervolgens de geschiktheidseisen (paragraaf 4.3) en daarna 
de minimumeisen uit Programma van Eisen (paragraaf 4.4). 
 
De Inschrijver dient te voldoen aan alle geschiktheidseisen en minimumeisen die in dit hoofdstuk 
staan genoemd om tot de ondertekening van de Raamovereenkomst te worden toegelaten, op grond 
waarvan hij diensten aan cliënten in de deelnemende Gemeenten kan verlenen. In dit hoofdstuk staat 
eerst aangegeven welke informatie u over uw eigen organisatie dient te verstrekken. Daarna volgen 
geschiktheidseisen en tot slot minimumeisen. (Zie Bijlage 1E voor invulling van de tabel met 
Minimumeisen). 
 
In algemene zin geldt dat aanbieders dienen te voldoen aan de eisen die de Wmo 2015 stelt aan 
functies en dienstverlening. 
 

4.2 Informatie over de Inschrijver 

De Inschrijver dient de volgende gegevens te verstrekken: 
 De volledige NAW-gegevens van de Inschrijver. Indien er sprake is van een 

samenwerkingsverband of combinatie dienen alle deelnemers daaraan deze informatie te 
overleggen.  

 De organisatie- of ondernemingsstructuur van de Inschrijver. Hiertoe dient Inschrijver een 
organogram, inclusief de gegevens over een eventuele relatie met het concern of de holding, te 
overleggen. Tevens dient het doel en de omvang van de onderneming te worden aangegeven. 
Deze informatie dient aan de inschrijving te worden gevoegd. Indien sprake is van een 
Samenwerkingsverband dienen alle deelnemers daaraan deze informatie te overleggen.  

 

Eigen verklaring en uittreksel Handelsregister 
Inschrijver dient de algemene gegevens met betrekking tot de eigen onderneming te verstrekken door 
middel van de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures (Bijlage 1A). Door middel van de 
rechtsgeldige ondertekening van de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures, geeft Inschrijver 
te kennen dat de dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden die genoemd worden in artikelen 2.86 
en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 niet op Inschrijver van toepassing zijn. Aanbestedende dienst  
behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan een definitieve beslissing, het verklaarde op 
juistheid te toetsen. Inschrijver dient op verzoek van de Aanbestedende dienst de in artikel 2.89 van 
de Aanbestedingswet genoemde bewijsstukken te overleggen. Indien de inhoud van deze 
bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in deze verklaring wordt gesteld, dan wordt Inschrijver 
uitgesloten van de procedure. Met de Eigen verklaring wordt een recente (niet ouder dan 6 maanden) 
uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) meegestuurd waaruit de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. 
 

Samenwerkingsverband 
Inschrijver kan uit een samenwerkingsverband (combinatie van aanbieders) bestaan. Een 
samenwerkingsverband van aanbieders kan gezamenlijk als één Inschrijver een offerte indienen. Het 
staat de afzonderlijke leden van het samenwerkingsverband vrij om naast Inschrijver ook als 
onderaannemer in een samenwerkingsverband in te schrijven. Ook kan men op ander perceel 
inschrijven.  
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Als een inschrijving wordt ingediend door een samenwerkingsverband, dan dient iedere deelnemer 
van het samenwerkingsverband de Eigen verklaring rechtsgeldig te ondertekenen, waarbij ieder lid 
zich individueel en gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de gestanddoening van de 
verplichtingen voortvloeiende uit de inschrijving/offerte, alsmede de eventuele volledige en juiste 
uitvoering van de Raamovereenkomst in al zijn onderdelen. Tevens dient van alle deelnemers een 
uittreksel uit het handelsregister van de KvK te worden meegezonden. 
 
Het Samenwerkingsverband wijst één penvoerder aan. Communicatie met het 
Samenwerkingsverband zal uitsluitend met de penvoerder geschieden. De penvoerder is bevoegd het 
samenwerkingsverband (in rechte) te binden voor verplichtingen inzake de aanbestedingsprocedure. 
Daartoe dient de penvoerder door alle leden van het samenwerkingsverband gemachtigd te worden. 
 

4.3 Geschiktheidseisen 

De geschiktheidseisen zijn de volgende: 
 Financieel-economisch voldoende draagkrachtig. 
 Beroepsbekwaamheid van de Aanbieder. 
 Beschikking over kwaliteitszorg. 
 Integriteitverklaring. 
 
A) Financieel-economische draagkracht (artikel 2.91 en 5.1 Eigen verklaring) 
Door ondertekening van de Bijlage 1A Verklaring Financiële en economische draagkracht, verklaart 
de Inschrijver bij Inschrijving te voldoen ten aanzien van financieel-economische draagkracht. Zie 
Bijlage 1A. Verder dient Formulier eigen verklaring ingevuld en ondertekend te worden. 
 
Verzekering 
Voor de Aanbestedende dienst is het van belang dat Inschrijver voldoende verzekerd is voor 
bedrijfsaansprakelijkheid en/of beroeps aansprakelijkheid.  
 
Inschrijver dient aan te geven dat hij op adequate wijze verzekerd is of wordt op het moment van 
toelating, voor beroepsaansprakelijkheid.  
 
Geëist wordt: 
 Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor personen-, letsel- en 

werknemersschade, met een minimumdekking van € 1.250.000 per aanspraak en € 2.500.000 per 
verzekeringsjaar. 

 Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt tegen vermogensschade als gevolg 
van een beroepsfout, met een minimumdekking van € 1.000.000 per aanspraak en € 2.000.000 
per verzekeringsjaar.  

 Een beroep op deze verzekering mag niet zodanig geclausuleerd zijn door een beroep op 
verkoopvoorwaarden of anderszins, dat de dekking in de praktijk kleiner is dan genoemde 
bedragen. 

 
De Inschrijver(s) aan wie is gegund, verplicht(en) zich contractueel om de verzekeringen, die voldoen 
aan de vereisten, onder dezelfde voorwaarden en met minimaal de verzekerde bedragen te 
handhaven, gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst. 
 
Inschrijver kan voorafgaand aan een definitieve beslissing tot toelating gevraagd worden een bewijs 
van verzekering voor de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid aan te leveren door overlegging van 
een gewaarmerkte kopie van de verzekeringspolis(sen) of een verklaring van de verzekeraar waaruit 
duidelijk blijkt: 
 de dekking; 
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 de maximale dekking per aanspraak en per verzekeringsjaar; 
 de geldigheidsduur van de verzekering. 
 
Waarheidsgetrouwheidsverklaring 
Inschrijver dient de Waarheidsgetrouwheidsverklaring inde te vullen (Bijlage 1B). 
 
B) Beroepsbekwaamheid (Eigen verklaring 5.2) 
 
Op grond van artikel 3.1 van de Wmo zijn aanbieders rechtstreeks verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van dienstverlening aan de cliënten. Inschrijver dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die worden 
gesteld in de volgende wettelijke regelingen en deze ook toe te passen: 
 de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015); 

 de Jeugdwet (indien en voor zover van toepassing);  

 de Wet Toelating Zorginstellingen;  

 de Wet bescherming persoonsgegevens en BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten); 

 de Mededingingswet;  

Op basis van artikel 3.2 Wmo dienen zorginstellingen een regeling voor medezeggenschap van 
cliënten te treffen. 
 

In de Eigen verklaring is ruimte om deze eisen aan te kruisen (paragraaf 5.2). Op het invulformulier  in 
Bijlage 1C dient de Inschrijver aan te geven dat hij, en indien er sprake is van een 
samenwerkingsverband dat alle deelnemers aan dat samenwerkingsverband voldoen aan de 
wettelijke regelingen. 
 

C) Beschikking over kwaliteitszorg 
 
De Inschrijver dient te voldoen aan de eis dat hij ISO, PREZO of HKZ gecertificeerd is, of aantoonbaar 
een ander kwaliteitszorgsysteem kent. Indien Inschrijver gecertificeerd is dient hij op verzoek van de 
Aanbestedende dienst een de kopie van het certificaat te overleggen. Indien Inschrijver meent op 
andere wijze kwaliteitsgarantie te kunnen geven dan hierboven is aangegeven, dan dient dit uitgebreid 
beargumenteerd en zo mogelijk gedocumenteerd te worden overlegd bij de inschrijving. 
 
Aanvulling vanuit de nota van inlichtingen d.d. 11 augustus 2014. 
Inschrijver beschikt over een aantoonbaar kwaliteitsmanagementsysteem waarin resultaten worden 
vastgelegd. Deze resultaten worden ingezet om te komen tot verbeteringen op grond waarvan 
mogelijke innovatieve mannieren van werken kunnen worden ontwikkeld. 
Het dient te gaan om: 
- een aantoonbaar ingevoerd proces. 
- waarmee aan de hand van een kwaliteitshandboek. 
- systematisch wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit. 
- en waarbij gebruik wordt gemaakt van interne en onafhankelijke externe audits 
 

D) Integriteit (opgenomen in Eigen verklaring) 
 
Indien Inschrijver personeel inzet, dan dient dat personeel in het bezit van een verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor 
beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met zijn cliënten in contact kunnen komen, 
welke niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop betrokkene voor Inschrijver 
ging werken. 
Alle personen die namens Inschrijver direct en indirect cliëntencontact hebben, moeten op verzoek 
van de Aanbestedende dienst een geldige VOG kunnen overleggen. 
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4.4 Minimumeisen 

De Inschrijver die voldoet aan vormvoorschriften en geschiktheidseisen die in het vorige hoofdstuk en 
de vorige paragrafen staan genoemd, komt in aanmerking voor toetsing aan de minimumeisen. Door 
het invullen van een invulformulier (Bijlage 1E) kan de Inschrijver verklaren dat hij aan alle 
minimumvereisten voldoet en toegelaten kan worden tot de ondertekening van de 
Raamovereenkomst. Door ondertekening van de Raamovereenkomst bevestigt Inschrijver nog eens 
dat hij aan de minimumvereisten voldoet. In de Raamovereenkomst wordt verwezen naar de 
minimumeisen die in deze Leidraad staan genoemd. 
 
Afwijking van eis 
Indien Inschrijver wenst af te wijken van een minimumeis, dan dient hij dit te motiveren met verwijzing 
naar de eis. Dit blad dient eveneens aan de inschrijving te worden toegevoegd, met verwijzing naar 
het nummer van de betreffende eis. Bijlage 1E geeft hiervoor een format. Het is aan de 
aanbestedende dienst om te bepalen of Inschrijver terecht afwijkt. 
 
Eis niet van toepassing 
Indien een minimumeis volgens Inschrijver niet van toepassing is, bijvoorbeeld vanwege zijn omvang 
(zelfstandige zonder personeel of organisatie met een zeer beperkt aantal personeelsleden), dan kan 
hij in de laatste kolom aangeven NVT: niet van toepassing. Dit antwoord dient hij te motiveren achter 
tabblad 3. Het is aan de aanbestedende dienst om te bepalen of Inschrijver terecht NVT heeft 
ingevuld. 
 
N.B. waar in onderstaande eisen wordt gesproken over personeel of medewerker dient ook begrepen 
te worden zelfstandige zonder personeel. 
 
De minimumeisen zijn verdeeld in: 
 Algemene eisen. 
 Juridische eisen. 
 Eisen aan inzet van personeel. 
 Ondersteuningseisen algemeen. 
 Ondersteuningsspecifieke eisen. 
 Eisen aan bekostiging. 
 Eisen aan verantwoording en informatievoorziening. 
 
In onderstaande eisen wordt de term Inschrijver gebruikt. Het gaat om de organisatie die inschrijft op 
de aanbesteding. Hij is de opdrachtnemer en aanbieder als hij wordt toegelaten tot de ondertekening 
van de Raamovereenkomst en deze wordt/is ondertekend. 
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A. Algemene eisen 
 
 
Nr. Minimumeis Voldaan

Ja/nee* 
A0 Inschrijver handelt  in overeenstemming met de bepalingen uit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015. 
 

A1 Inschrijver is in staat de gevraagde zorg/ondersteuning te bieden om voor 
Uitvoeringscontractering voor bestaande cliënten in aanmerking te komen. 

 

A2 Inschrijver neemt bij het verlenen van zorg/ondersteuning de eisen in acht die 
volgens de algemeen aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan de 
zorgverlener mogen worden gesteld. De bij de Inschrijver in dienst zijnde 
professionals houden zich aan de voor hen geldende beroepscode. 
 

 

A3 Inschrijver is bereid mee te denken over innovaties en deel te nemen aan pilots in 
de Gemeenten die bijdragen aan innovatie van de zorg/ondersteuning, indien de 
gemeente daarom verzoekt. Innovaties zijn bijvoorbeeld: 
 Gebruik te maken van nieuwe technologieën in de zorg/ondersteuning. 
 Nieuwe vormen van samenwerking met partners in het voorliggende veld (0e lijn 

en 1e lijn). 
 Pilots die vorm en invulling geven aan de couleur locale van de 

zorg/ondersteuning in de Gemeenten. 
 Zelfredzaamheid van cliënten via nieuwe wegen te bevorderen. 
 Ontschotting van financiering uit de Wmo en de Zorgverzekeringswet. 
 Medewerkers te scholen in het gedachtegoed van de Wmo 2015. 
 

 

A4 Inschrijver levert ondersteuning aan alle groepen in de samenleving. Hierbij is te 
denken aan groepen met een bepaalde geloofsovertuiging, etnische minderheden 
(al dan niet de Nederlandse taal machtig) en mensen die uitsluitend de Limburgse 
taal machtig zijn. Inschrijver kan ook alleen aan een specifieke doelgroep 
ondersteuning bieden. Dit dient hij achter Tabblad 3 apart te motiveren in Bijlage 1E 
met verwijzing naar deze eis. 
  

 

A5 Inschrijver heeft binding met de regio Midden-Limburg. De binding blijkt bijvoorbeeld 
uit één (of meer) van de volgende afspraken: 
 Inschrijver heeft een samenwerkingsafspraak met andere Inschrijvers in de regio 

rondom de ondersteuning en begeleiding in de betreffende regio. 
 Inschrijver heeft een samenwerkingsrelatie met het wijkwelzijnswerk. 

Inschrijver heeft een gestructureerde samenwerkingsrelatie met een regionale 
huisartsenpraktijk en/of een regionaal eerstelijns gezondheidscentrum. 

 Inschrijver participeert bij één of meerdere Gemeenten in de regio in 
overlegplatforms in het kader van de Wmo. 

 

 

A6 Het aanbod van Inschrijver is bij voorkeur dicht bij de woonomgeving van de cliënt 
beschikbaar. Dit betekent dat de locatie van activiteiten zich binnen of nabij de regio 
Midden-Limburg bevindt, tenzij de aard van de activiteiten of de schaalgrootte 
anders vereist, en bij voorkeur in de woonomgeving van de cliënt georganiseerd is. 

 

A7 Inschrijver is bekend met het beleid van de Gemeenten, zoals neergelegd in de 
Gemeentelijke en regionale beleidsplannen en beleidskaders Wmo,  handelt 
hiernaar en instrueert personeel. Gemeenten hebben die gepubliceerd op de eigen 
websites en https://sdml.pleio.nl/groups/profile/26481912/inkoop-jeugdhulp-en-wmo  
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www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml. 
A8 Inschrijver is bereid daadwerkelijk bij te dragen aan de realisatie van de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente die zijn neergelegd in het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid van de Gemeente. 

 

A9 Inschrijver voldoet aan de Wet Normering Topinkomens en vindt een 
maatschappelijk verantwoorde interne beloningsstructuur tot haar plicht behoren. 

 

 

A10 Inschrijver stemt in met de tekst en inhoud van de Raamovereenkomst die is 
opgenomen in Bijlage 2 van deze Leidraad. 

 

A11 Inschrijver licht Gemeente per omgaande in van op hand zijnde inspecties en geeft 
opvolging aan aanbevelingen die hieruit voorkomen. Opdrachtnemer rapporteert aan 
opdrachtgever binnen een week het resultaat van de inspectie, stelt een plan van 
aanpak en rapporteert vervolgens per kwartaal over de voortgang hiervan 

 

 
* of NVT (dient gemotiveerd te worden) 
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B. Juridische eisen 

Nr. Minimumeis Voldaan
Ja/nee* 

B1 Inschrijver past de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) toe. 
 

 

B2 Inschrijver gaat er mee akkoord dat als gedurende de contractperiode Inschrijver 
door Opdrachtgever in gebreke wordt gesteld vanwege een ernstige verwijtbare fout 
of voortdurende wanprestatie, Opdrachtgever de verwijzing van cliënten kan 
stoppen. 
 

 

B3 Inschrijver gaat er mee akkoord dat indien gedurende de uitvoering van de te sluiten 
Raamovereenkomst blijkt dat de Inschrijver niet voldoet of niet langer kan voldoen 
aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze aanbestedingsprocedure, de 
Aanbestedende dienst zich het recht voorbehoudt voor de Raamovereenkomst met 
de Inschrijver eenzijdig te ontbinden. 
 

 

B4 Inschrijver gaat er mee akkoord dat met de ontbinding van de Raamovereenkomst 
de juridische basis onder het Uitvoeringscontract vervalt en dat dit alsdan ook wordt 
ontbonden. 
 

 

B5 De elektronische gegevensverwerking en uitwisseling voldoen aan de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
Jeugdwet, de BIG en de NEN7510. 
 

 

 
* of NVT (dient gemotiveerd te worden) 
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C. Eisen aan inzet van Personeel 
Zzp-ers kunnen bij C1 t/m C3 'NVT' invullen. C4 heeft dan betrekking op de Zzp-er zelf. 
 
Nr. Minimumeis Voldaan

Ja/nee 
C1 Het in te zetten personeel dat in loondienst is, moet uitbetaald worden conform de 

voor Inschrijver geldende Nederlandse CAO (Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening). 
 

 

C2 Inschrijver past indien dit aan de orde is, de overlegbepaling (artikel 2.6.5) uit de 
Wmo toe. 
 

 

C3 Inschrijver zet zich in om een bijdrage te leveren aan social return on investment. 
 Inschrijver gaat met Gemeenten in gesprek over social return; 
 Inschrijver kent stages, leerwerkplekken en werkplekken. 
 Inschrijver meldt relevante vacatures bij de Gemeente. 
Inschrijver kan met redenen omkleed van deze eis afwijken.  
In Bijlage 1E achter Tabblad 3 kan Inschrijver motiveren waarom hij van deze eis 
afwijkt. 

 

C4 Het opleidingsniveau en de werkervaring van het in te zetten personeel moeten 
passen bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en een bijdrage leveren aan een 
structurele verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. 
Verder geldt in ieder geval: 
 De medewerker beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 De medewerker heeft inlevingsvermogen en een ondersteunende houding naar 

de cliënt. 
 De medewerker signaleert knelpunten op het gebied van zelfredzaamheid en 

participatie, bespreekt deze met de cliënt en geeft dit zo nodig door aan de 
regisseur. Het kan daarbij  bijvoorbeeld gaan om onveilige situaties en 
knelpunten in het huishouden en eventuele veranderingen in de wijze waarop de 
cliënt in staat is tot het voeren van zijn eigen huishouden (zoals bedorven eten in 
de koelkast; niet opengemaakte post; verwaarlozing). 

 De medewerker blijft binnen de grenzen van zijn bekwaamheid en bevoegdheid. 
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D. Eisen aan Ondersteuning algemeen 
 
Nr. Minimumeis Voldaan

Ja/nee* 
D1 Inschrijver verleent verantwoorde ondersteuning, waaronder wordt verstaan 

zorg/ondersteuning van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig 
en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de 
cliënt. 
 

 

D2 Inschrijver organiseert de ondersteuning laagdrempelig op de plaats en het tijdstip 
die, binnen redelijke grenzen, de cliënt wenst. 
 

 

D3 Inschrijver levert binnen 5 werkdagen na opdracht ondersteuning aan de cliënten 
voor wie Inschrijver een opdracht heeft ontvangen. De eerste dag van deze termijn 
betreft de eerste werkdag ná de datum waarop door/namens de Gemeente de 
opdracht is verstuurd.  
 

 

D4 Bij spoedopdrachten levert Inschrijver binnen 2 werkdagen na aanvraag de 
ondersteuning. 
 

 

D5 Inschrijver moet na het ondertekenen van de Raamovereenkomst en het 
Uitvoeringscontract de ondersteuning leveren waarvoor hij gecontracteerd is. 
Inschrijver kan alleen ondersteuning weigeren om de volgende redenen: 
 Als hij om redenen van overmacht niet in de beoogde ondersteuning kan 

voorzien; 
 Als het gedrag van een cliënt herhaaldelijke algemeen geldende sociale normen 

tussen een cliënt en een professional overschrijdt of in die mate ernstig is dat het 
gedrag van de cliënt tegen een professional strafrechtelijke gevolgen kent.  

 

 

D6 Het voortijdig beëindigen van ondersteuning van de zijde van de aanbieder is slechts 
mogelijk bij zwaarwegende redenen en slechts onder bijzondere omstandigheden. 
 

 

D7 Van de voorgenomen weigering of voortijdige beëindiging doet Inschrijver tijdig 
schriftelijk en met redenen omkleed melding aan de cliënt en een verzoek aan de 
regisseur. Inschrijver kan de aangevangen ondersteuning slechts beëindigen na 
voorafgaande toestemming van de regisseur. Aanbieder draagt er zorg voor dat de 
reeds aangevangen ondersteuning wordt voortgezet of overgedragen, totdat er een 
definitieve oplossing gevonden is. 
 

 

D8 Het inzetten van ondersteuning door aanbieder is zonder schriftelijke opdracht niet 
toegestaan. Ingezette ondersteuning waarvoor geen schriftelijke opdracht is 
verstrekt, kan niet bij de desbetreffende Gemeente in rekening worden gebracht. 
  

 

D9 Inschrijver behandelt cliënten respectvol en de privacy van cliënten wordt 
gerespecteerd. 
Inschrijver beschikt over vastgelegd privacybeleid.  
 

 

D10 Inschrijver communiceert adequaat met cliënten en is goed bereikbaar voor cliënten. 
Deze indicator omvat de volgende subthema’s: 
 De informatie is voor alle cliënten goed te begrijpen. 
 De cliënt is goed geïnformeerd over de rechten en plichten van de cliënt 
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(inspraak, informatieplicht, zorg voor materialen in huis, privacy, klachten, 
schadevergoeding, de cliëntenraad). 

 De cliënt weet waar hij terecht kan met vragen, problemen of klachten. 
 De cliënt wordt snel en correct geïnformeerd over wat er met de wensen c.q. 

klachten gebeurt. 
 De cliënt heeft een vaste contactpersoon binnen de organisatie die goed 

bereikbaar is. 
 

D11 Inschrijver beschikt over een uitgeschreven klachtenprocedure en een 
klachtenregistratiesysteem. 
 

 

D12 Opdrachtnemer beschikt over een kwaliteitssysteem waarin resultaten worden 
vastgelegd en waarbij deze resultaten worden ingezet om te komen tot 
verbeteringen in de werkwijze en op grond waarvan mogelijk innovatieve manieren 
van werken kunnen worden ontwikkeld. 
 

 

D13 Opdrachtnemer beschikt over de procedure MIP/MIM en het systeem Veilig 
Incidenten Melden in de Zorg op basis waarvan rapportage verstrekt worden aan 
opdrachtgever m.b.t. de klantengroep waarvoor een contract is afgesloten. 
 

 

 
 

* of NVT (dient gemotiveerd te worden)   
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E. Ondersteuningsspecifieke eisen 
 
Nr. Minimumeis Voldaan

Ja/nee* 
E1 Inschrijver maakt met cliënten duidelijke werkafspraken over de levering van de 

ondersteuning zijn neergelegd in een Ondersteuningsplan (hierna: plan). Basis 
voor dit plan is het Arrangement dat door regisseur wordt opgesteld en waarin de 
verwijzing naar de Inschrijver is opgenomen. Het plan voldoet in ieder geval aan 
de volgende eisen: 
 Het Plan wordt samen met (een wettelijk vertegenwoordiger van) de cliënt 

opgesteld. Bij het vaststellen van een plan is het Arrangement van de 
Gemeente het uitgangspunt.  

 Doelen in het Plan worden concreet geformuleerd en sluiten aan bij de doelen 
uit het Arrangement. 

 Het Plan wordt minimaal één keer per jaar met de cliënt en/of de 
cliëntvertegenwoordiger besproken. In het plan wordt dit vastgelegd. 
Bijstellingen en veranderingen in het Ondersteuningsplan worden schriftelijk 
vastgelegd. 

 De zorg/ondersteuning wordt conform het gemaakte Plan geboden. 
 Het Plan vertaalt de opdracht in concrete werkafspraken: welke ondersteuning 

ontvangt de cliënt, op welke dagen en tijdstippen, passend in zijn dag- 
weekprogramma. 

 Het Plan beschrijft hoe de zorg/ondersteuning is afgestemd met eventuele 
mantelzorgers en hoe het eigen netwerk van de cliënt daar waar mogelijk een 
actieve rol speelt in het ondersteuningsproces. 

 Het Plan bevat een begroting van de kosten van ondersteuning. 
 Het Plan dient door zowel cliënt als aanbieder ondertekend te zijn. 
 Het Plan wordt aan de cliënt verstrekt en conform uitgevoerd. 
 Het plan beschrijft op welke wijze de cliënt is geïnformeerd over de kosten van 

de aangeboden diensten, welke kosten vergoed worden en welke kosten de 
cliënt zelf dient te betalen 

 

E2 Indien in de loop van het ondersteuningstraject blijkt dat de cliënt verwezen dient 
te worden naar een andere aanbieder, zal Inschrijver de cliënt niet onmiddellijk 
rechtstreeks verwijzen naar een aanbieder. Deze verwijzing kan alleen 
plaatsvinden na overleg en met toestemming van de regisseur. De aanbieder 
organiseert een zogenaamde ‘warme overdracht’ van informatie en werkrelatie 
van cliënt met hulpverlener van huidige naar een nieuwe aanbieder. 
 

 

E3 Als de cliënt is aangewezen op begeleiding in groepsverband, dan omvat de 
ondersteuning ook het vervoer naar en van de dagbestedingslocatie wanneer dit 
noodzakelijk wordt geacht. Uitgangspunt bij het beoordelen van de 
noodzakelijkheid, is het gebrek aan zelfredzaamheid van de cliënt en/of zijn 
omgeving. 
 

 

E4 Indien er sprake is van een voor de ondersteuning relevante verandering in de 
situatie van de cliënt, moet Inschrijver dit melden bij de regisseur van de 
betreffende Gemeente. Na gunning van de opdracht en afsluiting van een 
Uitvoeringscontract worden nadere afspraken hierover vastgelegd in 
werkafspraken. 

 

 

* of NVT (dient gemotiveerd te worden).  
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F. Eisen aan samenwerking 
 
Nr. Minimumeis Voldaan

Ja/nee* 
F1 Inschrijver draagt zorg voor een goede samenwerking met de professionals in de 

wijkteams en andere actoren. Onder goede samenwerking wordt in ieder geval 
verstaan onderlinge afstemming tussen eigen personeel van Inschrijver en de 
professionals in de lokale teams en met de huisarts van de cliënt. 
 

 

F2 Inschrijver zet zich in voor interdisciplinaire professionele samenwerking met andere 
aanbieders. Inschrijver zet zich in voor goede samenwerking met vrijwilligers, 
mantelzorgers, omgeving (bijvoorbeeld buurt of wijk) en aanbieders van algemene 
voorzieningen. 
Inschrijver draagt zorg voor goede samenwerking met de Gemeenten. 
 

 

F3 Wanneer een cliënt ondersteuning afneemt bij meerdere aanbieders, draagt 
Inschrijver actief zorg voor de communicatie met de andere aanbieders die cliënt 
dienstverlening en/of ondersteuning bieden vanuit het Arrangement. 
Inschrijver draagt zorg voor korte lijnen en persoonlijk contact tussen aanbieders.  
 

 

 
* of NVT (dient gemotiveerd te worden) 
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G. Eisen aan bekostiging 
 
Nr. Minimumeis Voldaan 

Ja/nee* 
G1 Inschrijver stemt in met een bekostigingssystematiek met de volgende hoofdlijnen: 

Elke Gemeente komt op basis van de haar ter beschikking gestelde budgetten tot 
een voor de Gemeente maximaal budget voor 2017 voor Maatwerkvoorzieningen.  
In dat budget is onder meer rekening gehouden met: Dat budget wordt berekend 
door rekening te houden met: 
  Het totale budget dat gemeenten van het Rijk hebben ontvangen voor de 

bekostiging van de nieuwe taken die uit de AWBZ overgeheveld worden naar de 
Wmo, inclusief de door het Rijk opgelegde en reeds verrekende korting 

  De verwachte PGB-uitgaven voor 2017 voor Cliënten 
  Kosten van nieuwe algemene voorzieningen en innovatie 
  Uitvoerings- en beheerskosten.  
  Onvoorziene noodzakelijke posten. 

 

 

G2 Inschrijver stemt er mee in dat hij ten behoeve van de Uitvoeringscontracten met 
individuele Gemeenten aangeeft op welke wijze hij in 2017 invulling geeft aan de 
zorg, ondersteuning en begeleiding van cliënten en de kosten van het kortdurend 
verblijf binnen het taakstellend budget en met in achtneming van de geldige 
indicaties. 
 

 

G3 Inschrijver stemt er mee in dat in de loop van 2016 de Gemeenten aangeven wat de 
taakstellende budgetten voor 2017 zullen zijn voor de Uitvoeringscontracten voor de 
periode vanaf 1-1-2017. 
 

 

G4 Bij uitvragen voor na 2015 zal Opdrachtgever rekening houden met indexering. 
Deze wordt opgenomen in de uitvoeringscontracten vanaf 2016. 
 

Deze Eis 
is 
vervallen

G5 Aanbieder dient het nacalculatieformulier 2013 van het Zorgkantoor Noord- en 
Midden-Limburg, voorzien van een waarmerk van de accountant bij de inschrijving 
te voegen achter Tabblad 4. 
 

Deze Eis 
is 
vervallen

G6 In de uitvraag voor de Uitvoeringscontracten a.s. wordt informatie verstrekt over de 
wijze waarop dient te worden omgegaan met B.T.W. De inschrijving en andere door 
de Inschrijver ingediende documenten mogen op dit punt geen voorbehoud(en) 
bevatten. 
 

 

G7 Declaratie van geleverde zorg en ondersteuning is gekoppeld aan de beschikking / 
de opdrachtverstrekking / het toewijzingsbericht. 
 

 

G8 Aanbieder garandeert Aanbestedende dienst dat alleen activiteiten worden 
gedeclareerd waarvoor hij opdracht heeft gekregen en die daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd (zonder toewijzing geen declaratie). Na afloop van ieder kwartaal levert 
aanbieder binnen 30 kalenderdagen een verantwoordingsrapportage aan de 
Gemeente aan over dat betreffende kwartaal. 
 

 

G9 Na afloop van ieder kalenderjaar/boekjaar levert aanbieder vóór 1 maart van het 
jaar volgend op het betreffende kalenderjaar een verantwoordingsrapportage over 
dat gehele jaar aan. 
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G10 (Elektronische) Facturering vindt plaats per 4 weken achteraf per deelnemende 

Gemeente. Elk overzicht bevat gegevens per Gemeente, per pakket, op 
totaalniveau. De factuur kent een cijfermatige onderbouwing (elektronisch of Excel) 
op basis van overeen te komen rapportageformulieren. Daarin staat per cliënt onder 
andere informatie over de eenheden zorg/ondersteuning die in rekening worden 
gebracht, het “product” waarin de hulp wordt geleverd, de startdatum van de 
zorg/ondersteuning, de doorverwijzer naar de zorg/ondersteuning, het 
beschikkingennummer van de relevante Gemeente. 
 

 

 
* of NVT (dient gemotiveerd te worden) 
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H. Eisen aan verantwoording en informatievoorziening 
 
Nr. Minimumeis Voldaan 

Ja/nee* 
H1 Inschrijver beschikt bij de ingangsdatum en gedurende de gehele looptijd van de 

Raamovereenkomst over een IT-systeem zodat efficiënt digitale informatie kan 
worden uitgewisseld met de Gemeente. 
 

 

H2 Inschrijver verstrekt Gemeente actief alle informatie die relevant is voor de 
uitvoering van deze overeenkomst en de wettelijke voorschriften die betrekking 
hebben op de levering van de zorg/ondersteuning. 
Inschrijver beschikt over een informatievoorziening en IT systeem welke borgen: 
 periodiek beschikbaar komende informatie over de Aanbieder; 
 de door hem geleverde ondersteuning/zorg aan de cliënt (toewijzing, aanvang, 

mutatie en declaratie); 
 dat de kwaliteit van de ondersteuning/zorg direct aan de Gemeente en het 

CBS ter beschikking wordt gesteld, middels het eerder landelijk vastgesteld 
gestandaardiseerd en geüniformeerd berichtenverkeer. 

Hieronder valt bijvoorbeeld ook de te leveren beleidsinformatie aan het CBS. 
 

 

H3 Gemeente en Inschrijver monitoren de kwaliteit van de geleverde 
zorg/ondersteuning door middel van prestatie-indicatoren en benchmarking en 
benutten de cijfers aantoonbaar om tot kwaliteitsverbetering te komen. 
 

 

H4 Gemeente voert jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoeken en 
cliëntervaringsonderzoeken uit of laat deze uitvoeren door een onafhankelijke 
derde. Een relatie met de jaarlijkse benchmark Wmo is mogelijk. Inschrijver 
verleent medewerking ten behoeve van de uitvoer van 
cliënttevredenheidsonderzoek. Gemeente kiest zelf de methode om de 
cliënttevredenheid te meten. 
 

 

H5 Gemeente werkt toe naar resultaatmeting. Inschrijver is bereid mee te werken 
aan het verder uitwerken van het instrument waarmee wordt gemeten en 
Inschrijver werkt mee aan de daadwerkelijke meting. Per Gemeente wordt 
bepaald op basis van welk instrument de meting wordt uitgevoerd. Dit moet nog 
verder worden uitgewerkt. Voorbeelden van instrumenten zijn: de IPA (Impact op 
Participatie en Autonomie), de zelfredzaamheidsmatrix, de Gezinsster of de 
Menselijke Maat. 
 

 

H6 Gemeente verschaft geen bedrijfsvertrouwelijke informatie over andere 
aanbieders, behoudens indien zij wettelijk verplicht tot openbaarmaking gehouden 
is. 
 

Eis komt te 
vervallen 
zie vraag 
75 in de 
nota van 
inlichtingen 
d.d. 11 
augustus 
2014. 

H7 Inschrijver conformeert zich aan de bepaling uit het CAK inzake gescheiden 
aanleveren van client- en zorgurenbestanden aan het CAK. 
 

 

H8 Inschrijver maakt met het CAK in het laatste kwartaal van 2016 nadere afspraken  
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omtrent de aanlevering van gegevens. Inschrijver informeert Aanbestedende 
dienst schriftelijk over deze afspraken. 
 

H9 Inschrijver stelt één persoon aan als contactpersoon voor Gemeente. Deze 
persoon is deskundig en op de hoogte van de gang van zaken binnen de 
organisatie van Inschrijver. Bij afwezigheid is er één vaste vervanger als 
contactpersoon beschikbaar. 
 

 

H10 Periodiek is er regulier overleg tussen Inschrijver en Gemeente. De frequentie 
wordt nader bepaald en in overleg vastgesteld. In deze overleggen kijkt 
Gemeente naar de ontwikkeling in de afgesproken prestatie-indicatoren en de 
financiële en kwalitatieve ontwikkelingen. Bij ondermaats presteren wordt de 
frequentie van overleg verhoogd al naar gelang nodig is om de kwaliteit van 
dienstverlening op het vastgesteld niveau te verkrijgen. 
 

 

H11 Documenten die ter bewijsvoering van resultaten van de diensten en producten 
van de Inschrijver dienen, kunnen in het digitaal systeem worden opgenomen en 
zo digitaal in het bezit van Gemeente te komen. Inschrijver archiveert de digitale 
bestanden en houdt deze inzichtelijk voor Gemeente. 
 

 

H12 Het is Gemeenten toegestaan second opinions door onafhankelijke deskundigen 
uit te laten voeren. Uitkomsten hiervan worden met de Inschrijver besproken. 
 

 

H13 Inschrijver levert per kwartaal managementinformatie aan gemeente aan in 
daarvoor door de Gemeente aangereikt format. 

 

 
* of NVT (dient gemotiveerd te worden) 
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4.5 Percelen, doelgroepen en Gemeenten 

In Bijlage 1F dient inschrijver aan te geven op welk perceel, welke percelen en welke Gemeenten 
aanbieder wenst in te leveren (al dan niet voor een onderdeel van een perceel): 

I. Individuele begeleiding; 
II. Begeleiding in groepsverband (inclusief vervoer; dagbesteding en inloop GGZ); 
III. Kortdurend verblijf 

 
Per perceel gaat het om Mensen met een: 

 Somatische (lichamelijke) ziekte, aandoening of beperking. 
 Psychogeriatrische aandoening of beperking. 
 Psychiatrische aandoening of beperking. 
 Psychosociale problemen; 
 Verstandelijke beperking. 
 Lichamelijke handicap. 
 Zintuiglijke handicap. 

 
Achter Tabblad 4 dient Inschrijver Bijlage 1F en Bijlage 1Fa aan te leveren, voor de gewenste levering 
per perceel per gemeente. 
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Voorwoord	
 
De Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader 

van de Jeugdwet en de Wmo 2015 (nieuwe Wmo-taken). Om invulling te geven aan die 

verantwoordelijkheid dienen Gemeenten diensten te werven van instellingen die werkzaam zijn op het 

terrein van deze wetten. De Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, 

Roermond en Weert hebben besloten samen te werken bij de invoering van deze nieuwe taken op het 

sociaal domein. De Gemeenten hebben eind 2013 of begin 2014 in samenwerking beleidsplannen voor 

Wmo en Jeugdhulp opgesteld evenals een gezamenlijk Visiedocument Inkoop Jeugdhulp en nieuwe 

Wmo-taken. Ook voor het inkoop- en aanbestedingstraject werken deze zeven Gemeenten samen. 

 
Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het hele jeugdhulpstelsel, dat tot 2015 

vanuit vijf verschillende domeinen is aangestuurd en bekostigd. De nieuwe Jeugdwet biedt richting, 

kaders en ruimte voor Gemeenten om dit te organiseren vanuit de gedachte 1gezin1plan1. Dit 

betekent verder dat Gemeenten hiertoe voorzieningen, activiteiten en diensten werven bij Aanbieders 

van Jeugdhulp en bij gecertificeerde instellingen voor de diensten die onder het gedwongen kader 

vallen. 

 

De zeven Gemeenten in Midden-Limburg hebben voor de (overgangs)periode in 2015 en 2016 in 

eerste instantie het accent op zowel transitie als transformatie gelegd. Transitie: overname en 

organisatorische inbedding van de nieuwe taken bij de Gemeenten en zorgcontinuïteit. Het is in deze 

fase niet wenselijk om een competitief element te introduceren in de inkoopprocedures: Gemeenten 

willen onrust bij bestaande cliënten en Aanbieders en lange aanbestedingsprocedures vermijden. 

Tegelijkertijd wordt echter getracht al een slag te maken in de transformatie: innovatie, het omvormen 

van de toegang en voorzieningen, het integraal werken en de benodigde cultuurverandering. De 

transformatie heeft gevolgen voor alle partijen, zowel de Gemeenten, Aanbieders als cliënten. De 

transformatie wordt verder geleidelijk doorgezet de komende jaren. De Aanbieders worden geacht 

daar een belangrijke bijdrage aan te leveren en met de Gemeenten mee te denken en mee te werken. 

Er is sprake van een groeimodel. 

 

Gelet op bovenstaand, kiezen de Gemeenten in Midden-Limburg om de bestaande wijzen waarop de 

diensten worden geworven om zoveel mogelijk te continueren. Voor de vormen van jeugdhulp waar 

voorheen  sprake was van subsidiering  hebben de gemeenten in genoemde overgangsperiode (2015-2016) 

ook met deze financieringsmethodiek gewerkt. Hiervoor gelden subsidievoorwaarden. 

 

Voor de andere diensten hebben en zullen  de Gemeenten in Midden-Limburg Raamovereenkomsten 

afsluiten met Aanbieders, waarvoor een set voorwaarden (programma van eisen) geldt. Zodoende 

kunnen Aanbieders aan cliënten uit verschillende Gemeenten van de regio, dezelfde voorzieningen, 

onder dezelfde voorwaarden leveren. Voor een specifieke doelgroep (de vrijgevestigden) is een 

lichtere variant van toepassing. Voor vrijgevestigden bevat Bijlage 3 een aangepaste 

Raamovereenkomst. Resultaatgerichte overeenkomsten bieden professionals de ruimte om hun 

ondersteuningsaanbod optimaal in te richten.  

 

Vanaf 2015 gaan de Gemeenten per jeugdhulpvorm van gelijksoortige jeugdhulp bekijken wat vanaf 

2017 de beste wijze is om in te kopen en hoe dat vorm zal krijgen. 
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Leeswijzer 
 

De kern van deze Leidraad voor de inkoop van diensten in het kader van de Jeugdhulp  en het 

Gedwongen kader. Hoofdstuk 1 t/m 4. Hoofdstuk 5 van deze Leidraad bevat de procedure voor de 

subsidie. In dat hoofdstuk wordt ook terugverwezen naar informatie die in de hoofdstukken 1 tot en met 4 is 

te vinden. 

  

De Leidraad bevat aldus: 

 Procedure-informatie en een Programma van Eisen waaraan Aanbieders moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor ondertekening van de Raamovereenkomst; 

 Procedure-informatie en subsidievoorwaarden op basis waarvan een subsidieaanvraag kan worden 

ingediend. 

 

De dienstverlening in het kader van de Jeugdhulp en het Gedwongen kader valt onder de zogenaamde 

2b diensten van de Europese Richtlijn 2004/178/EG (bijlage IIB). De procedure voor het inkooptraject is 

vormvrij. Na afloop van de procedure wordt gepubliceerd aan welke organisaties de 

Raamovereenkomst Jeugdhulp is gegund. 

 
Deze Leidraad bevat achtereenvolgens informatie over de beleidskaders van de Jeugdhulp en het 

Gedwongen kader (hoofdstuk 1), informatie over de inkoopopdracht (hoofdstuk 3) en voor de inkoop 

en aanbesteding informatie over de procedure en de inschrijving, voorwaarden en vormvoorschriften 

(hoofdstuk 3) en geschiktheidseisen en het minimumeisen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 4 zijn de eisen 

opgenomen waaraan aanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de 

Raamovereenkomst. Hoofdstuk 5 bevat informatie over het subsidie-instrument en de 

subsidieprocedure. Informatie uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 dient, indien van toepassing, ook te 

worden gebruikt voor het indienen van de aanvraag. Hoofdstuk 5 bevat daartoe verwijzingen. 
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Begrippen	
 

De in dit document gebruikte begrippen hebben de hieronder vermelde betekenis (zowel wanneer dit 

begrip in meervoud dan wel enkelvoud wordt gebruikt). De begrippen komen overeen met die uit de 

beleidsplannen. 

 
Begrip            Definitie 

Aanbestedende dienst De samenwerkende Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 

Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert. 

Aanbieder / 

Inschrijver/Subsidie-

aanvrager 

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die Jeugdhulp verleent of een 

gecertificeerde instelling is en die een offerte uitbrengt of een 

subsidieaanvraag doet in reactie op deze Leidraad. 

Overige voorziening Aanbod van diensten of activiteiten dat - zonder voorafgaand onderzoek 

naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de 

gebruikers - toegankelijk is en dat is gericht op het versterken van 

zelfredzaamheid en participatie of op opvang. 

AMHK Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis). 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

Beleidsregel Dit begrip is komen te vervallen 

  Bestaande cliënt   Hiervoor te lezen de cliënt. 

BSN Burger Servicenummer. 

Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg is een gecertificeerde instelling met verplichte 

hulpverlening en begeleiding voor jeugdigen 

Calamiteit Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op 

de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk 

gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. 

CBS Centraal Bureau voor Statistiek 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 

Cliënt Zie Jeugdige Jeugdige in de zin van de Jeugdwet en zijn/haar ouders, 

aan wie op basis van de Jeugdwet een Individuele voorziening is 

verstrekt. 

Cliëntgegevens Alle persoonlijke en cliënt specifieke gegevens waaronder NAW- 

gegevens en het vastgestelde Ondersteuningsplan. 
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Cliëntenraad Jeugd Op basis van de Jeugdwet ingestelde cliëntenraad door 

de Aanbieders die de belangen van Cliënten behartigt. 

College Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeenten. 

Couleur locale De stemming of sfeer die lokaal overheersend is en het 

bijzondere karakter aanduidt. 

Decentralisatie Het overhevelen van taken en bevoegdheden naar een lager 

niveau van bestuur. 

Eigen kracht In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 

dagelijkse levensverrichtingen, met de ouder/verzorger als 

regisseur van het eigen gezinsleven en de jongere van als 

regisseur van zijn/haar toekomst. 

Ernstige fout Een handeling welke ziet op onrechtmatig gedrag dat invloed 

heeft op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken 

Aanbieder en voor zover dat gedrag wijst op kwade opzet of 

bewuste dan wel verwijtbare nalatigheid van een zekere ernst. 

Ter illustratie, een gedraging in strijd met de vigerende 

mededingingsregelgeving, een fout die juridische gevolgen heeft 

gehad en/of negatieve gevolgen heeft gehad op publiekelijke 

fondsen (geld), schending van de privacyregels dan wel 

onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens van 

ondernemingen en/of cliënten. 

Formele zorg Diegenen die beroepsmatig in de zorg en ondersteuning 

werkzaam zijn.

Gemeente Een der Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 

Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, 

Weert. 

Gemeenten Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 

Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. 

Gedwongen kader Jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Huiselijk geweld Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee 

door iemand uit de huiselijke kring. 

Individuele voorziening Voorziening waarvoor via een verleningsbeschikking 

toegankelijke op de Jeugdige of zijn ouders toegesneden 

jeugdhulpvoorziening die door het College in natura of bij PGB 

wordt verstrekt. 
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Jeugdige persoon die: 

1° de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, 
2° de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie   
    op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht recht is  
    gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van   
    het Wetboek van Strafrecht, of 
3° de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig  
     jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van deze wet: 

 is bepaald dat de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in 
onderdeel 1°, waarvan de verlening was aangevangen vóór 
het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, noodzakelijk is; 

 vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is bepaald 
dat jeugdhulp noodzakelijk is, of 

 is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was 
aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien 
jaar, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de 
jeugdhulp noodzakelijk is. 

Jeugdwet Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de Gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en 

zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en 

opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, 

zoals gepubliceerd op 14 maart 2014 in het Staatsblad 2014, 

nr. 105. 

Jeugdhulp - Ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan 

jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, 

behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van 

psychische problemen en stoornissen, psychosociale 

problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking 

van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 

Adoptie gerelateerde problemen; 

- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk 

verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met 

een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 

beperking, een chronisch psychisch probleem of een 

psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar 

nog niet hebben bereikt, en het ondersteunen bij of het 

overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 

verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan 

zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of 

psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van 

achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat 

de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in 

h t k d j d t f ht
Jeugdbescherming Beschermingsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 1.1 van 

de Jeugdwet uitgevoerd door een gecertificeerde instelling 

Jeugdreclassering Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve 

begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn 

of verdacht worden van een strafbaar feit. Deze maatregel 

wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling  
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Jeugdhulpplan Er wordt gewerkt via de werkwijze/ format 1Gezin1Plan. 

Jeugdzorg Plus Jongeren met ernstige gedragsproblemen kunnen in 

instellingen voor jeugdzorg Plus  worden geplaatst. Daar 

krijgen zij, in hun eigen belang, hulp in een gesloten 

omgeving. 

Kindermishandeling Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 

gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, 

die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 

minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid 

staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt 

berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in 

de vorm van fysiek of psychisch letsel. 

KvK Kamer van Koophandel. 

Leidraad Leidraad Inkoop en aanbesteding Jeugdhulp Midden-Limburg 

oost en Midden-Limburg west.

Jeugd-GGZ Jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). 

MLO Midden Limburg Oost: de samenwerkende Gemeenten 

Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond. 

MvT Memorie van Toelichting. 

MLW Midden Limburg West: de samenwerkende 

Gemeenten Nederweert, Leudal en Weert.
 Nieuwe cliënt   Hiervoor te lezen de cliënt. 

Nza Nederlandse zorgautoriteit. 

Opdrachtgever Gemeente die Aanbieder opdracht geeft tot verlenen van een 

dienst aan een cliënt. 

Ouderbijdrage Dit is een bijdrage die kan worden gevraagd op het moment dat 

een jeugdige jeugdhulp krijgt met verblijf en buiten het gezin 

verblijft. 

Voor individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet mag 

géén "eigen bijdrage" worden gevraagd. 

Overige voorziening Collectieve voorziening 

Participatie Deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. 

Participerende 

samenleving 

De ouders en omgeving van het kind. In een goed 

functioneerde gemeenschap zijn ouders en burgers bereid en 

betrokken om in hun eigen sociale netwerk binnen het 

publieke domein verantwoordelijkheid te nemen rond het 

opvoeden en opgroeien van kinderen. Deze gemeenschap 

wordt gevormd door ouders, buren, maar ook door leraren, 

familieleden, sporttrainers- en coaches. 
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PGB Persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de 

Jeugdwet zijnde een door het College verstrekt budget aan een 

Jeugdige of zijn ouder, dat hen in staat stelt de Jeugdhulp die tot 

de Individuele voorziening behoort van derden te betrekken. 

Protocol Een set van regels, meestal in de vorm van een aantal uit te 

voeren stappen.
Regionaal 

Transitiearrangement 

Midden-Limburg (RTA 

ML) 

Het overzicht van de gemaakte regionale afspraken tussen 

Gemeenten en zorgaanbieders in de regio Midden-Limburg 

waarin afspraken ten aanzien van de realisering van de 

zorgcontinuïteit zorg in 2015 en de hiervoor benodigde 

infrastructuur zijn gemaakt. 

Regisseur Door de Gemeenten in Midden-Limburg te vervullen rol 

verbindingen leggen, aanjager van nieuwe initiatieven, stimuleren 

van kwaliteit. 

Sociale domein 

(decentralisaties) 

Decentralisaties van de AWBZ naar Wmo, de Jeugdhulp en 

de Participatiewet. 

Subsidieaanvrager Zie Aanbieder. 

Subsidiegever Overheid die besluit over de subsidieaanvraag en de subsidie 

verstrekt. 

Transformatie Doelbewuste verandering/omvorming. Gedoeld wordt op het 

anders organiseren van de jeugdhulp: ontzorgen, 

demedicaliseren. 

Transitie Overdracht van taken zonder veel inhoudelijke 

wijzigingen. Concreet: overname en organisatorische 

inbedding van de Jeugdhulp taken bij de Gemeenten. 

Verordening jeugdhulp De verordening jeugdhulp op grond van de artikelen 2.9, 2.12, 8.1.1 

4  lid, 12.4 2  lid, van de Jeugdwet. 

Verleningsbeschikking Beschikking welke door de Gemeente of een door de 

gemeente gemandateerde instelling/professional wordt 

afgegeven voor een Individuele voorziening. 

Voorziening Overige voorziening of individuele voorzieningen. 

V&J Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

VWS Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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Woonplaatsbeginsel De verantwoordelijke Gemeente is in beginsel de Gemeente waar 

de ouder met gezag over de jeugdige in zorg woont (het 

woonadres conform BRP). Als sprake is van tijdelijke voogdij, 

instellingsvoogdij, of als de woonplaats onbekend is op moment 

van de hulpvraag, wordt met betrekking tot bepaling van 

Gemeente gekeken naar het werkelijke (hoofd)verblijf van de 

jeugdige. Als sprake is van voorlopige voogdij is de Gemeente 

waar de ouder met oorspronkelijk gezag over de jeugdige woont 

de Gemeente. 

Met betrekking tot volledigheid voor bepaling van 

verantwoordelijke Gemeente voor alle jongeren in zorg, alsmede 

begripsbepalingen is door de betrokken ministeries en de VNG 

een stroomschema/stappenplan opgesteld 

Met betrekking tot volledigheid voor bepaling van 

verantwoordelijke Gemeente voor alle jongeren in zorg, alsmede 

begripbepalingen is door de betrokken ministeries en de VNG 

een stroomschema/stappenplan opgesteld 

ZIN (Zorg In Natura) Zorg die door de Aanbieder aan Cliënt wordt verleend en via 

de Gemeente wordt betaald. De kosten worden door de 

Gemeente rechtstreeks aan de Aanbieder vergoed. 

Zvw Zorgverzekeringswet. 

ZZP Zorgzwaartepakket. 
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1 Beleidskader 

1.1 Inleiding 
 

Met ingang van 1 januari 2015 is  de bestaande verantwoordelijkheid van Gemeenten binnen het 

sociale domein uitgebreid met wettelijke verantwoordelijkheden die door het Rijk en de provincies zijn 

overgedragen aan Gemeenten. De Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid inzake 

preventie, jeugdhulp, de gesloten jeugdzorg (jeugdzorgPlus), de jeugdgeestelijke gezondheidzorg voor 

jeugdigen (Jeugd-GGZ), de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking (Jeugd-Lvb), 

de begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf van jeugdigen met een chronische ziekte, 

verstandelijke of lichamelijke handicap, J-GGZ in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg) 

en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering (Gedwongen kader). 

Gemeenten hebben taken overgenomen en ze organiseren de jeugdhulp op een andere manier. 

 
Vanwege de complexiteit van de taken die de Gemeenten per 1 januari 2015 op het gebied van de 

jeugdhulp hebben gekregen, hebben de Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 

Roerdalen, Roermond, Weert gekozen voor samenwerking. Voor de werving van de jeugdhulp en het 

Gedwongen kader werken de zeven Gemeenten samen. Op deze wijze verwachten de Gemeenten dat 

zij hun rol richting de Aanbieders en andere maatschappelijke partners, die veelal 

Gemeentegrensoverschrijdend zijn georganiseerd, goed te kunnen vervullen. 

 

De zeven gemeenten hebben  voor de overgangsperiode 2015-2016 de nadruk gelegd op (1) 

overname en organisatorische inbedding van de nieuwe taken bij de gemeenten en (2) het 

waarborgen van de continuïteit van de zorgverlening. In de Leidraad wordt opgemerkt dat het in de 

periode (2015-2016) niet wenselijk is om een competitief element te introduceren in de 

inkoopprocedures. Deze zienswijze wordt voor 2017 verlengd. De betrokken gemeenten willen 

namelijk onrust bij cliënten en de aanbieders van jeugdzorg voorkomen. Tegelijkertijd is een eerste 

slag gemaakt in de transformatie (het omvormen van de voorzieningen, het integraal werken en het 

bereiken van een cultuurverandering). Dit resulteert in een benadering langs twee sporen. In die 

gevallen waarin de dienstverlening reeds wordt gesubsidieerd (al dan niet door Rijk en/of provincie), 

zal deze financieringswijze worden voortgezet (spoor 1). In het eerste spoor wordt gewerkt met 

subsidieverleningsbeschikkingen met daaraan gekoppeld een uitvoeringsovereenkomst. De 

gemeenten sluiten voor een diensten in het kader van Jeugdhulp en het Gedwongen kader 

Raamovereenkomsten af met aanbieders van Jeugdhulp en Gecertificeerde instellingen, waarvoor 

een set voorwaarden (programma van eisen) geldt. Zodoende kunnen de geselecteerde aanbieders 

in de verschillende gemeenten van de regio, dezelfde voorzieningen, onder dezelfde voorwaarden 

leveren. In de Leidraad zijn de voorwaarden en eisen opgenomen waar aanbieders aan moeten 

voldoen om voor een raamovereenkomst in aanmerking te komen. Deze procedure wordt voor 

nieuwe aanbieders voor 2017 verlengd. Er zijn enkel zaken geactualiseerd die inmiddels wettelijk niet 

meer van toepassing zijn of aangepast daar waar het minder lastenverzwaring oplevert.   

 
Deze Leidraad maakt onderdeel uit van een proces waarin: 

 Met een aantal bestaande Aanbieders in de regio consultatiegesprekken zijn gevoerd in 2014 

 Bestaande zorgaanbieders daarvan in 2014 een verslag en rapportage hebben ontvangen. Een 

Leidraad met programma van eisen (PvE) en/of een modelraamovereenkomst wordt 

gepubliceerd en waarvoor Aanbieders worden uitgenodigd om op in te schrijven. 

 Voor een aantal jeugdhulponderdelen die thans door provincie of rijk worden gesubsidieerd, zullen 

zorgaanbieders een subsidieaanvraag kunnen indienen 

 Met de jeugdhulpaanbieders die hebben ingeschreven en die voldoen aan de eisen uit het PvE, 

wordt een Raamovereenkomst gesloten. 

 Binnen de Raamovereenkomst tussen individuele Gemeenten en individuele zorgaanbieders 
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jaarlijks Uitvoeringscontracten worden gesloten waarin budgetten, aantallen cliënten en 

dienstverlening staan opgenomen. 

 

Per 1 januari 2015 is gestart met dienstverlening door de jeugdhulpaanbieders aan cliënten in 

opdracht van de Gemeenten, met in achtneming van het zorgcontinuïteit uit de jeugdwet voor 

cliënten die op 31-12-2014 in zorg zijn voor maximaal 1 jaar uiterlijk 31-12-2015. 
 

1.2 Visie op inkoop 
 
De zeven Gemeenten hebben keuzes gemaakt ten aanzien van de verwerving. Deze zijn vastgelegd 

in het Visiedocument Inkoop Jeugd en nieuwe Wmo-taken. De belangrijkste speerpunten daarin zijn: 

 Gemeenten organiseren het aanbod van hulp en niet het aanbod zelf. Het budget is leidend. 

 Werven van diensten gebeurt (boven)regionaal waar mogelijk, lokaal waar nodig. Inzet vindt plaats 

waar mogelijk lokaal, waar nodig (boven)regionaal. 

 Er wordt in 2015 en 2016 waar mogelijk gewerkt met bestaande partners of bestaande producten. 

Nieuwe Aanbieders worden niet bij voorbaat uitgesloten. 

 In 2015 en 2016 zijn wettelijke kwaliteitskaders leidend. Dit geldt ook voor 2017. Verdere 

ontwikkeling vindt echter vanaf 2015 plaats. Uiterlijk 2017 zijn waar nodig aanvullende 

kwaliteitseisen geïmplementeerd. 

 Inkoop 2015 -2016 waar mogelijk de bestaande bekostigingssystematiek handhaven. Uiterlijk 2017 

is er een bij het beleid passende systematiek. In 2017 wordt per perceel bekeken of de bestaande 

bekostigingssystematiek nog passend is. 

 Substitutie van budgetten tussen Gemeenten is niet uitgesloten bij (tussen Gemeenten) gedragen 

werksoorten. 
 
 
1.3 Beleidskader jeugdhulp 
 

De zeven Gemeenten hebben voor hun regio's een visienota en een beleidsplan Jeugdhulp 2014- 

2016 opgesteld. De visienota is ook richtinggevend in 2017 e.v.,  het  beleidskader zal in 2016 naar 

verwachting verlengd worden. Bij de Inschrijving dienen Aanbieders daarom rekening te houden met de 

beleidskaders van de Gemeenten van de beide regio's zoals in de visienota – het beleidsplan – staan 

vermeld. Ook richtinggevend zijn: het regionaal transitiearrangement Midden-Limburg (alleen voor de 

verwerving van 2015), een notitie kwaliteit, verantwoorden en motiveren in het sociale domein en een 

uitvoeringsplan CJG 2014-2016.  

 

Hieronder staan enkele hoofdpunten uit deze kaders die direct doorwerken in de eisen, voorwaarden 

en wensen die in deze Leidraad worden gesteld. 

 
In de visienota zijn de volgende richtinggevende keuzes gemaakt: 

Hulp passend bij de vraag, snel en vroeg. 

De essentie van de jeugdhulp is: zo licht en kort als mogelijk, zo zwaar en lang als noodzakelijk. 

Basishouding van alle jeugdhulp is 1Gezin1Plan. 

Keuzevrijheid voor jeugdige en gezin bij hulpvorm en jeugdhulppartner in evenwicht met 

betaalbaarheid. 

Opgroeien, ontwikkelen en opvoeden overnemen als veiligheid in geding is. 

Aanbieders nemen verantwoordelijkheid voor alle jeugdigen en gezinnen waar hulp nodig is. 

Basisuniformiteit voor alle jeugdigen en gezinnen in Midden-Limburg. 

Stabiel, betaalbaar jeugdhulpstelsel met betekenis voor ouders. 

Participatie van ouders en jeugdigen vormgeven. 
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De Gemeenten hebben voor alle decentralisaties bovendien de volgende beleidsuitgangspunten 

geformuleerd als stip op de horizon: 

Lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig. 

Burgerkracht is uitgangspunt. 

Mogelijkheden staan centraal, niet de beperkingen. 

Investeren in het zelf oplossend vermogen van mensen. 

Integraal beleid op alle leefdomeinen van burgers. 

Ondersteuning is in principe tijdelijk en zo dichtbij en eenvoudig als mogelijk. 

Sterke verbinding tussen formele en informele zorg. 

Samenwerking en ontschotting. 

Algemene voorzieningen gaan voor individuele voorzieningen. 

Individueel maatwerk door ondersteuningsarrangementen. 

Geen burger tussen wal en schip. 

Preventie als focus. 

Wederkerigheid. 

Financiële kaders zijn medebepalend. 

 Ruimte voor innovatie en kennisoverdracht tussen professionals. 

 
Het accent bij de decentralisatie ligt op transitie en transformatie: overname en organisatorische 

inbedding van de nieuwe taken bij de Gemeenten. Tegelijkertijd worden stappen gezet in de 

transformatie naar het nieuwe jeugdstelsel: het omvormen van de toegang en voorzieningen, het 

integraal werken en de cultuurverandering. De Gemeenten hebben voorts aangegeven veel waarde te 

hechten aan het aanbrengen van couleur lokale in de hulp en ondersteuning vanuit de 

basisvoorzieningen. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugd en Gezinsteams 

In de visienota hebben de zeven Gemeenten weergegeven hoe zij het nieuwe jeugdhulpstelsel zien. 

De focus ligt op preventie en signalering vanuit de samenleving en de basisvoorzieningen, een 

integrale aanpak en (gespecialiseerde) jeugdhulp flexibel en op maat in te zetten. Het model voor de 

jeugdhulp in de regio Midden-Limburg ziet er als volgt uit: 
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Figuur 1 Het CJG-model voor jeugdhulp 

 
In Midden-Limburg had voor 1-1-2015 elke subregio (Oost en West) een CJG. De Gemeenten hebben 

ervoor gekozen het CJG een spilfunctie te geven in het nieuwe jeugdstelsel. Hiertoe is de taakstelling 

van het CJG uitgebreid. Daarmee draagt het CJG in de toekomst zorg voor de volgende taken gericht 

op opvoeden en opgroeien: 

Informatie en advies, zowel individueel als groepsgericht (huidige CJG-team). 

Opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen van licht tot zwaar (deels huidige CJG-team). 

Betrekken van gespecialiseerde hulp (oftewel de toegang naar gespecialiseerde hulp). 

Ondersteuning aan de basisvoorzieningen bij opvoed- en opgroeivraagstukken. 

 
Het CJG is uitgebreid met opvoedondersteuning voor alle vragen en problemen (niet alleen lichte), 

ondersteuning van de basisvoorzieningen en de toegang naar gespecialiseerde hulp. Daartoe zijn de 

twee CJG’s uitgebreid met teams van jeugd- en gezinswerkers. De jeugd- en gezinswerkers werken 

ambulant en gebiedsgebonden. Ze zijn te vinden in alle basisvoorzieningen, zoals de kinderopvang, 

de scholen en bij de huisarts. Gezinnen die meer hulp nodig hebben dan de basisvoorzieningen 

kunnen bieden, krijgen (tijdelijk) ambulante hulp vanuit het team van jeugd- en gezinswerkers. Deze 

vorm van hulp is flexibel en op maat. Het kan gaan om kortdurende begeleiding van enkele 

gesprekken of een langdurig traject voor een gezin met meervoudige problemen. De 

jeugd- en gezinswerkers zijn verantwoordelijk voor de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp, met 

andere woorden: zij zijn een “toegangspoort” naar gespecialiseerde jeugdvoorzieningen. Ook 

vervullen zij een rol bij het betrekken van hulp binnen andere domeinen (nieuwe Wmo en 

participatiewet). 

 

In Midden-Limburg wordt gewerkt met de methodiek 1Gezin1Plan (1G1P). De kern van deze 

werkwijze is: 

 Hulp- en dienstverleners rond een gezin vormen samen met het gezin en hun netwerk één team. 

Samen met het gezin wordt bepaald wie van het team coördinatie van zorg opneemt. 

 Het team (inclusief ouders) stelt aan de hand van een eenvoudig format een plan op waarin samen 

met ouders met concrete doelen wordt vastgelegd: wie, wat, wanneer. 

 
Uitgangspunten Rijk  

Het beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 sluit aan bij de uitgangspunten die het Rijk heeft geformuleerd: 

 Verplichtingen om zorgvormen landelijk of regionaal te organiseren of uit te voeren. 

 Zorgcontinuïteit jeugdzorgcliënten die per 31/12/2014 tot maximaal 1-1-2016  geïndiceerd of in zorg 

zijn.  

 Minimaliseren van frictiekosten. 

 In stand houden van de zorginfrastructuur. 

 Op verzoek van de cliënt wordt, onder voorwaarden, een PGB verstrekt. 

 
Uitgangspunten afspraken VNG en Zorgverzekeraars  

In het kader van de decentralisatie Jeugd, worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd GGZ. In 

dat kader zijn tussen de VNG en Zorgverzekeraars de volgende afspraken gemaakt: 

 In regionaal verband inkopen van de Jeugd-GGZ. 

 Aanhouden van de structuren voor de Jeugd-GGZ. 

 Hanteren NZA-maximumtarieven voor de Jeugd-GGZ als basis voor tariefstelling  

 
Regionaal Transitiearrangement Jeugd voor de verwerving van 2015 

Voor wat betreft de provinciale Jeugdzorg, Jeugd‐GGZ en Jeugd‐LVB is een Regionaal 

Transitiearrangement Jeugd Midden-Limburg eind oktober 2013 vastgesteld door de colleges van de 

regio. Hierin zijn afspraken opgenomen over budgetten voor instellingen die in peiljaar 2012 cliënten uit 
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onze regio in zorg hadden. Het Regionaal Transitiearrangement geeft een overzicht van gemaakte 

afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers. Het arrangement geeft inzicht in de wijze 

waarop de regio omgaat met: 

 Zorgcontinuïteit jeugdzorgcliënten die per 31/12/2014 tot maximaal 1-1-2016  geïndiceerd of in zorg 

zijn.  

 Continuïteit van de zorginfrastructuur in 2016 voor cliënten die deze zorg nodig hebben. 

 Het inventariseren van frictiekosten en het vaststellen van frictiekosten beperkende maatregelen. 

Dit punt is per 1-1-2016 vervallen 

 Realiseren van benodigde infrastructuur.  

 
Bestuurlijke afspraken met Bureau Jeugdzorg 

In opdracht van de landelijke overheid hebben Gemeenten voor 28 februari 2014 afspraken gemaakt 

over de inkoop van diensten in 2015. Deze zijn leidend voor de inkoop van Bureau Jeugdzorg. 

 

Landelijke raamovereenkomsten met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 

 Voor onderstaande functies heeft de VNG op landelijk niveau raamcontracten afgesloten, waarbinnen    

de gemeenten naar gebruik afrekenen. 

 

Functie 

Jeugdzorgplus 

a) JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar;  

b) Zeer Intensieve kortdurende Observatie en Stabilisatie 

c) Gesloten opname van tienermoeders 

tijdens zwangerschap of met pasgeboren 

kind  

 

GGZ 

a) Eetstoornissen  

b) Autisme 

c) Persoonlijkheidsstoornissen 

d) GGZ voor doven en slechthorenden 

e) Psychotrauma 

f) Eergerelateerd geweld/loverboys en 

prostitutie 

g) Kinder- en jeugd psychiatrie universitair 

en academisch 

h) Adoptie- en hechtingsspecifieke 

stoornissen 

i) Forensische jeugdpsychiatrie klinisch  

Jeugd sterk gedragsgestoord licht 

verstandelijk gehandicapt (LVB ZZP 4 en 

5 met toeslag op tarief, 125 plekken) 

 

Expertise en behandelcentrum op het 

terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar. 

 

Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan LVB 

jeugd / GGZ met bijkomende complexe 
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problematiek 

 

Erkende gedragsinterventies in het 

strafrechtelijk kader 

a) Functional Family Therapy Zie lijst in paragraaf 3.6 van LTA 

b) Multidimensional Treatment Foster Care Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering 

c) Multidimensionele Familietherapie Zie lijst in paragraaf 3.6 van LTA 

d) Multisysteem Therapie Zie lijst in paragraaf 3.6 van LTA 

e) Ouderschap met Liefde en Grenzen De Waag 

Voedselweigering bij peuters 

Forensisch-medisch onderzoek bij 

minderjarigen 

 
 

Beleidsinformatie jeugd aanleveren bij CBS 

De VNG, VWS en VenJ hebben met de brancheorganisaties van jeugdhulpaanbieders en 

gecertificeerde instellingen een landelijke dataset met beleidsinformatie tot stand gebracht. Begin 

februari 2014 is deze set met gegevens over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming 

en jeugdreclassering door VWS, VenJ en de VNG vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle door 

Gemeenten gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hun gegevens bij het 

CBS aanleveren. Het is van belang dat de registraties en systemen van de jeugdhulpaanbieders en 

gecertificeerde instellingen hier op zijn aangepast en de gegevens worden vastgelegd in hun 

registratiesystemen.  

 
Keuze cliënten 

Wanneer meerdere Aanbieders een Raamovereenkomst hebben voor dezelfde voorziening is een 

toedelingsmethodiek nodig om cliënten aan één van die Aanbieders te koppelen. Dat betekent dat 

cliënten binnen de kaders van de verordening zelf in overleg met de jeugd- en gezinswerker en/of arts 

mogen kiezen voor één van de Aanbieders die gecontracteerd zijn voor een dienst die de cliënt nodig 

heeft1. De toedelingsmethodiek is in dit geval de keuze van de cliënt in overleg met de jeugd- en 

gezinswerker en/of arts. Het kan ook voorkomen dat er slechts één Aanbieder gecontracteerd is die 

een passende voorziening aan de cliënt kan bieden. Bij de keuze van een cliënt wordt rekening 

gehouden met de goedkoopst passende dienstverlening. 
   

                                                            
1 Tenzij het verplichte zorg betreft binnen een justitiële maatregel, zowel civiel als strafrechtelijk. 
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1.4 Reikwijdte van de Leidraad 
 

Functies uit het Landelijke Transitiearrangement3 niet worden meegenomen in deze Leidraad, 

aangezien hiervoor reeds landelijk Raamovereenkomsten zijn gesloten. Binnen de kaders van deze 

Raamovereenkomst kunnen regionale samenwerkingsverbanden van Gemeenten of individuele 

Gemeenten de zorg ‘afroepen’ overeenkomstig de in de overeenkomst gestelde voorwaarden. De 

zeven gemeenten gebruiken deze landelijke overeenkomsten. 

 

De volgende functies vallen ook buiten de Leidraad, als gevolg van besluitvorming VNG 

ledenvergadering 29 november 2013: 

Kindertelefoon 

Vertrouwenswerk 

Stichting Opvoeden 

Stichting Adoptievoorzieningen 

 

Voor deze functies zal de VNG optreden als financier en opdrachtgever namens de Gemeenten. 

Dit betekent dat de Gemeenten hiervoor geen overeenkomsten hoeven te sluiten. Wel gaan de zeven 

Gemeenten zorgen dat deze voorzieningen ingebed worden in de regionale aanpak. 

 

Voor zestal bovenregionale functies zal mogelijk gebruik gemaakt worden van de 

modelovereenkomsten vanuit de VNG. Deze vallen ook buiten deze Leidraad, uitwerking vindt plaats 

met minimaal de regio Noord. De zes functies zijn: 
 

Functie Toelichting 

LVB ZZP 4 en 5 door Orthopedagogische 
behandelcentra 

Modelovereenkomst is uitgewerkt 

JeugdzorgPlus Modelovereenkomst en programma van eisen zijn 
landelijke uitgewerkt. De inkoop van de jeugdzorgplus 
wordt op de schaal van het huidige zorggebied 
vormgegeven (landsdeel Zuid, zijnde de provincies 
Zeeland, Brabant en Limburg).

Gespecialiseerde pleegzorg Hier lijkt geen sprake te zijn van bovenregionaal 
specialistisch aanbod dat niet al elders wordt 
meegenomen, maar wel is er een bovenregionaal 
knelpunt. 
Nu verrekenen organisaties onderling bovenregionale 
plaatsingen, en vraag is hoe dat in de toekomst gaat. 
VNG is daarover in gesprek met Jeugdzorg 
Nederland 

Verslavingszorg VNG is met GGZ Nederland in overleg welke 
klinieken – 18 bedden, het gaat naar verwachting om 
beperkt aantal.
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Kinderdienstencentra Voor de kinderdienstencentra is nog geen traject 
gestart, op verzoek van Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), degene die 
heeft voorgesteld de Kinderdienstencentra op deze 
lijst op te nemen, omdat er nog een kans is dat de 
KDC’s niet naar Gemeenten gaan en onderdeel 
worden van de Wlz. Aan de hand daarvan wordt 
besloten of er een modelovereenkomst komt. 

Academische centra voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie 

Alle niet landelijke specialismen zullen in 
bovenregionale modelovereenkomst landen 

 
   

Subsidierelatie 

De zeven gemeenten kiezen er voor om voor een aantal vormen van jeugdhulp via 

subsidierelatie te organiseren. 

Hieronder staat deze schematisch weergegeven voor welke diensten via een subsidie worden 

georganiseerd. Vervolgens lichten we de diensten en de beoogde doelen toe. 

 

Typ Jeugdhulp Subsidie

Participerende samenleving, 

preventie, basisvoorzieningen 

Lokaal: Subsidie conform algemene 

subsidieverordeningen. Producten vallen 

buiten de definitie van jeugdhulp en vallen 

buiten dit traject 

Toegang en vrij toegankelijke 

ambulante jeugdhulp (Centrum voor 

Jeugd en Gezin CJG) 

Subsidie , de bekostiging van het CJG valt buiten 

de leidraad 

Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling en Huiselijk 

geweld (AMHK) Veilig Thuis 

Subsidie en in 2017 is sprake van 

continuering van huidige financieringswijze. 

Crisisdienst (SEH) Subsidie en in 2017 is sprake van continuering 

van huidige financieringswijze. 

Onderzoek zorgmeldingen en evt. 

bijbehorende raadsmeldingen 
Subsidie en in 2017 is sprake van continuering 

van huidige financieringswijze. 

 

1.4.1 Participerende samenleving, preventie, basisvoorzieningen 

  

Gemeenten stimuleren een participerende samenleving waarin mensen meer voor elkaar willen 

betekenen en waarin eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Gemeenten zetten in op ontzorgen, 

normaliseren en demedicaliseren. Preventie is hierbij een voorwaarde. De basisvoorzieningen 

vervullen hier een belangrijke rol in omdat zij ouders/kinderen regelmatig zien en hebben ook een 

belangrijke signaleringsfunctie. Ze zullen ondersteund worden door professionals van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) bij het in eigen kracht zetten van het kind/gezin. 
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De bekostiging van activiteiten voor de participerende samenleving, preventie en 

basisvoorzieningen vormen geen onderdeel van deze Leidraad, deze worden regulier al bekostigd 

door de Gemeenten afzonderlijk op basis van hun algemene subsidieverordeningen en nadere 

subsidieregels. 

 

 

1.4.2 Toegang en vrij toegankelijke ambulante jeugdhulp (Centrum voor Jeugd en Gezin    

CJG) 

 

De Gemeenten hebben er voor gekozen om vanaf 1-1-2015 de toegang en de vrij toegankelijke 

jeugdhulp onder te brengen bij het CJG. Als gevolg van deze nieuwe opdracht is het CJG 

ondergebracht bij een nieuwe stichting bij het Algemeen maatschappelijk werk –Midden- Limburg. Het 

CJG behoudt haar laagdrempelige functie voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Het CJG is 

daarnaast uitgebreid met jeugd- en gezinswerkers die in gebiedsgebonden teams gaan werken. 

Ambulante werkers uit de huidige specialistische jeugdzorg zullen in deze teams gaan werken. 

Hiermee zijn er integrale teams ontstaan in het voorliggend veld, die snel en vroegtijdig ouders en 

jeugdigen ondersteunen. Instroom (gespecialiseerde) jeugdhulp wordt hiermee verminderd. Het CJG 

vormt (met de huisartsen en medisch specialisten) de toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp. 

Er worden afspraken gemaakt met de zorgverzekering, huisartsen en medisch specialisten over 

verwijzingen. De bekostiging van het CJG valt buiten deze leidraad. 

 

1.4.3 Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld 

 

Voor de tot stand koming van het Advies Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) 

loopt een apart traject met alle gemeenten in de regio NML. We hebben hier ook de 

verantwoordelijkheid voor behandeling van alle zorgmeldingen neer gelegd (zoals de huidige 

zorgmeldingen bij BJZ). De toeleiding en handelingswijze van zorgmeldingen is herzien. Gezien de aard 

van de meldingen zal er onderscheid gemaakt worden tussen de afhandeling van de zorgmeldingen en 

de meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar hiermee is er wel één duidelijke plek 

ontstaan voor alle meldingen rondom zorgelijke situaties van kinderen. Er is samenwerking tussen het 

AMHK, de raad voor kinderbescherming, CJG, de lokale teams vanuit het brede sociale domein en het 

veiligheidshuis. Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMHK) wordt 

bovenregionaal gesubsidieerd. 

 

1.4.4 Crisisdienst (SEH) 

 

Gemeenten zijn in acute situaties, waar onmiddellijke actie nodig is, verantwoordelijk voor dat de 

jeugdhulp altijd direct bereikbaar en beschikbaar is. Dit betekent dat te allen tijde (24/7) iemand 

bereikbaar is die crisisinterventie kan bieden en de jeugdige op een snelle en deskundige manier naar 

de juiste hulp kan verwijzen. Crisisinterventie gebeurt door de crisisdienst. In 2016 blijft deze taak bij 

de SEH liggen mits de regio Noord- en Zuid-Limburg die keuze ook maken. Deze dienen door BJZ in 

een subsidieaanvraag te worden vertaald Daarnaast moet de benodigde hulp ook direct worden 

geleverd. Het verlenen van jeugdhulp in crisissituaties is de verantwoordelijkheid van de 

zorgaanbieders binnen de verschillende percelen en ook binnen deze percelen beschreven. 

 

De regio’s Noord- en Midden-Limburg kiezen ervoor gezamenlijk de huidige inzet van toeleiding en 

verlening van jeugdhulp in crisissituaties te continueren. Het jaar 2015 e.v. wordt gebruikt om de 

crisisdienst te innoveren en te kijken hoe deze dienst kan transformeren.  

 

Doelen: 
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 Er is m.b.t. crisisdienst inzicht in de mogelijkheden om de crisisopvang/hulp voor kinderen die 

jeugdhulp ontvangen integraal, efficiënt en goedkoper in te richten. 

 Er is 24-uurs hulp beschikbaar voor jeugdigen met een acute hulpvraag die nog niet in zorg zitten. 

 

1.4.5 Onderzoek zorgmeldingen en evt. onderzoek/ begeleiding gedurende raadsmeldingen  

 

Een zorgmelding kan gedaan worden bij Veilig Thuis door een professional die zich zorgen 

maakt over het welbevinden van een kind waarbij er geen of onvoldoende overeenstemming 

is met de ouders. Het kan bij zorgmeldingen gaan om: 

 Algemene zorgsignalering over kinderen en gezinnen; 

 Kinderen als slachtoffer en/of getuige van huiselijk geweld; 

 Kinderen jonger dan 12 jaar die een strafbaar feit plegen. 

Alleen professionele instanties kunnen een zorgmelding doen. Een verzoek tot raadsonderzoek kan 

worden ingediend, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige 

ontwikkelingsbedreiging of de veiligheid van de jeugdige in gevaar is, en hulp in een vrijwillig kader niet 

(meer) toereikend is en/of als ouders/verzorgers niet (voldoende) meewerken om die bedreiging af te 

wenden. In Midden-Limburg is de bevoegdheid van de gemeenten om raadsverzoeken in te dienen 

gemandateerd aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zowel bij zorgmeldingen als een 

raadsonderzoek volgt een onderzoek. Deze dienst is niet meegenomen in de leidraad en wordt in 2017 

gesubsidieerd. 

 

 

1.4.6 ADHD 

Gemeenten hebben de diensten voor de ADHD- en Psychiatrische jeugdhulp door kinderartsen, 

waar gemeenten per 2016 verantwoordelijk voor zijn geworden, niet meegenomen in deze 

Leidraad en Raamovereenkomst. Voor betreffende diensten hebben gemeenten op basis van een 

andere overeenkomst afspraken gemaakt met partijen die in aanmerking kwamen voor 

betreffende diensten.  

 

 

  	



23

 
 

   

2 Inkoop	en	aanbesteding		

2.1 Aanbestedingskader 
 

Het doel inkoop- en aanbestedingsprocedure is te komen tot het sluiten van Raamovereenkomsten 

met aanbieders die de voorzieningen kunnen leveren. Aansluitend op de Raamovereenkomsten vindt 

een traject plaats om te komen tot jaarlijkse uitvoeringscontracten tussen de Gemeenten en 

Aanbieders die de vereiste voorzieningen kunnen leveren. 

 
Bij het bepalen van de wijze hoe de Gemeenten de dienstverlening (jeugdhulp) gaan betrekken, is het 

bewaren van rust in de relatie met de Aanbieders en het in stand houden van die organisaties cruciaal. 

Zo kan een ordelijke overgang worden bewerkstelligd en de gewenste transformatie gerealiseerd 

worden. Daarmee komt de zorgcontinuïteit ook niet in het geding. 

 
Voor een aantal diensten (zie onder) hebben de Gemeenten in Midden-Limburg Raamovereenkomsten 

afgesloten  met Aanbieders, waarvoor een set van voorwaarden geldt. Binnen de Raamovereenkomst 

sluiten individuele Gemeenten en individuele zorgaanbieders Uitvoeringscontracten. Deze hebben 

een doorlooptermijn van 1 jaar. 

 

Zodoende kunnen Aanbieders aan cliënten die in verschillende Gemeenten wonen, dezelfde 

voorzieningen, onder dezelfde voorwaarden leveren. Resultaatgerichte overeenkomsten bieden 

professionals de ruimte om hun ondersteuningsaanbod optimaal in te richten. Vanaf 2015 gaan de 

Gemeenten per segment van gelijksoortige jeugdhulp bekijken wat vanaf 2017 en verder de beste 

wijze is om in te kopen en hoe dat vorm zal krijgen. 

 

De Gemeenten kiezen er dus voor om voor een aantal diensten via Raamovereenkomsten te werken. 

Bovendien is er een aantal functies (zorgvormen) dat via landelijke of bovenregionale of 

bovenprovinciale (model) overeenkomsten wordt georganiseerd. In deze paragraaf lichten we dit 

nader toe. 

 

Hieronder staat deze schematisch weergegeven welke diensten via Raamovereenkomsten 

worden geworven. Deze worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 
 

Typ zorg Raamovereenkomst 

1. Gespecialiseerde Jeugdhulp 
Jeugd GGZ 

Raamovereenkomst 

2. Gespecialiseerde Jeugdhulp 
Jeugd met een beperking 
inclusief crisis en vervoer 

Raamovereenkomst 

3. Diagnostiek en 
behandeling van dyslexie 

Raamovereenkomst  

4. Pleegzorg Raamovereenkomst 

5. Gespecialiseerde 
Jeugdhulp: Opvoed- en 
opgroeiondersteuning 

Raamovereenkomst 
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6. Gedwongen kader 
(jeugdbescherming en 
jeugdreclassering) 

Raamovereenkomst 

 
 

Aanbieders kunnen alleen voor de onderscheiden percelen inschrijven als zij voldoen aan de 

specificaties voor de levering van de genoemde prestaties. Voor alle percelen die in dit hoofdstuk 

worden uitgewerkt zijn de algemene eisen van toepassing. 
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2.2 Percelen 

 
2.2.1 Gespecialiseerde Jeugdhulp Jeugd GGZ (inclusief crisis) 

De jeugd-GGZ biedt hulp aan jeugdigen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen 

zoals autisme, ADHD, eetstoornissen, depressiviteit, verslaving, angststoornissen en 

gedragsstoornissen. De jeugd-GGZ biedt preventieprogramma’s, basis-jeugd GGZ, gespecialiseerde 

jeugd GGZ en crisisopvang. De jeugd GGZ jeugdhulp is, begeleiding en behandeling middels 

ambulante zorg, dagbehandeling en verblijf. Voor jggz-hulp is toegang nodig vanuit de jeugd- en 

gezinsteams (gemandateerd door Gemeente) of een verwijzing van een arts (jeugdarts, huisarts of 

medisch specialist) . 

 

Naast de instellingen voor jeugd-GGZ kennen we ook vrijgevestigde jeugd-GGZ Aanbieders. Het 

betreft meestal zelfstandige praktijken gericht op behandeling van enkelvoudige psychische 

problematiek en behandeling van ernstige dyslexie. 

 

Gemeenten zullen ook vrijgevestigde jeugd-GGZ Aanbieders contracteren mits men aan de 

kwaliteitseisen en aanmeldcriteria voldoet. Specifiek voor de groep vrijgevestigde Aanbieders zal er 

aandacht moeten zijn voor toetsing van kwaliteit en resultaten in balans met beperkte bureaucratie. 

 

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013 – 2014 zijn afspraken gemaakt over het versterken 

van de huisartsenzorg en het ontwikkelen van een Generalistische Basis GGZ om kwaliteit en 

kostenbeheersing te waarborgen. Deze kostenbeheersing moet tot stand komen door een 

vermindering van het beroep op Specialistische GGZ en ambulantisering. De uitgangspunten in het 

Bestuurlijk Akkoord komen overeen met de doelstellingen van de Gemeenten in Midden-Limburg. Niet 

alleen gaat het om vermindering van het gebruik van relatief dure zorg, maar vooral ook om het 

versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid en kleine problemen klein houden. 

Per 2014 zijn er in de jeugd-GGZ drie onderdelen: 

Huisartsenzorg/POH. 

Generalistische Basis J-GGZ. 

Specialistische J-GGZ. 

 

Huisartsenzorg/POH 

De POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van ggz) en de extramurale 

psychofarmaca (medicijnen tegen psychische aandoeningen, niet door een instelling verstrekt) blijven 

onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Om de huisartsenzorg te versterken veel belang gehecht aan 

de POH-GGZ (praktijkondersteuner)en het verbeteren van consultatie- en diagnostiekmogelijkheden 

vanuit de GGZ ten behoeve van de huisarts. Er moet samenwerking plaatsvinden met de jeugd- en 

gezinsteams. In deze Leidraad wordt dit onderdeel buiten beschouwing gelaten. 

 

Generalistische Basis J-GGZ 

De Generalistische Basis GGZ wordt in 2014 gevormd door verschuiving van de huidige eerstelijns 

GGZ (m.n. de eerstelijns psychologen) en delen van de tweedelijns GGZ. De Generalistische Basis 

GGZ werkt in 2014 niet meer met diagnose behandel combinaties (DBC) maar met 4 prestaties, te 

weten: behandeling kort, middel, intensief en chronisch. Deze is niet vrij toegankelijk maar alleen op 

verwijzing. Bij twijfel aan de aard en ernst van de problematiek moeten lokale CJG-teams en artsen 

gebruik kunnen maken van diagnostische mogelijkheden in de Generalistische Basis GGZ en kunnen 

deskundigen worden ingezet. Ook dienen Aanbieders een link te hebben met specialistische landelijke 

functies. Voor de jeugd-GGZ is het wenselijk dat Aanbieders de productontwikkeling en innovatie 

voorzetten. In 2016 zal er een nauwe samenwerking met de jeugd- en gezinsteams doorontwikkeld 

worden. 
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Specialistische J-GGZ 

Onder de Specialistische GGZ vallen delen van de huidige tweedelijns GGZ en de klinische derdelijns 

GGZ. Naar de Specialistische GGZ wordt verwezen door de huisarts, jeugdarts etc. als er een 

vermoeden bestaat van een stoornis, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. De 

bekostiging geschiedt op basis van een diagnose behandel combinatie (DBC). De Gemeenten zijn 

gehouden vanaf 2105 gedurende 3 jaar volgens de DBC-systematiek te werken 

 

Residentiële hulp 

Een kind of jongere wordt in een residentiële voorziening geplaatst wanneer er sprake is van zware 

problematiek binnen de gezinssituatie en het kind daarbinnen niet veilig kan opgroeien.  

 

Deze kunnen niet los worden gezien van andere vormen of combinaties van ondersteuning die aan 

een kind en gezin kunnen worden geboden. Zo wordt een plaatsing in een residentiële setting vaak 

gecombineerd met ambulante hulp voor het kind en/of de ouder(s) terwijl het kind in de instelling 

verblijft.  

 

Bij het einde van de plaatsing wordt altijd gekeken naar een nazorg traject voor de jongere en/of de 

ouders, specifiek door contact te leggen met het jeugd- en gezinsteam van de Gemeente/het gebied 

waar de jongere naartoe gaat, of waar de ouders wonen. 

 

Het beleid van de Gemeenten in midden Limburg is gericht op een daling van het aantal plaatsingen  in 

residentiële hulpvormen, het flexibiliseren van deze woonvormen naar de specifieke doelgroepen 

(achtergrond van de problematiek, lang/kort en doelgroep op zichzelf) en tot slot een verkorting van de 

duur. Het streven is een traject niet langer dan noodzakelijk te laten voortduren en er zo snel mogelijk 

weer sprake moet zijn van een ‘normale’ opvoedsituatie en afschalen naar het jeugd- en gezinsteam. 

 

Crisisdienst (opvang en hulp) 

Crisishulp en opvang biedt acuut hulp en tijdelijk verblijf aan een jeugdige in een pleeggezin of in een 

instelling, wanneer er sprake is van een crisissituatie in een gezin waardoor op zeer korte termijn 

opvang en hulp voor een jeugdige buiten het gezin noodzakelijk is. De voorkeur gaat uit naar het 

plaatsen van de jeugdige binnen het eigen netwerk, of als dit niet mogelijk is in een (crisis) pleeggezin 

of andere voorziening. Het verlenen van jeugdhulp in crisissituaties is de verantwoordelijkheid van de 

zorgaanbieders. Hierbij maken we onderscheid in 2 vormen van jeugdhulp: ambulante crisiszorg en 

residentiële crisiszorg. 

 

De regio’s Noord- en Midden-Limburg kiezen ervoor gezamenlijk de huidige inzet van toeleiding en 

verlening van jeugdhulp in crisissituaties in 2015 te continueren. Het jaar 2015 e.v. wordt gebruikt om 

de crisisdienst te innoveren en te kijken hoe deze dienst kan transformeren. 

 

Doelen: 

 Er is keuzevrijheid voor ouders en kinderen in eerste- en tweede lijn jeugd-GGZ aanbod, waarbij wel 

rekening gehouden worden met beperking van de kosten van de passende dienstverlening (principe 

van de goedkoopst passende dienstverlening). 

 Er is inzicht in de mogelijkheden om de crisisopvang/hulp voor kinderen die jeugdhulp ontvangen, 

integraal, efficiënt en goedkoper in te richten. 

 Er is 24-uurs hulp beschikbaar voor jeugdigen met een acute hulpvraag die nog niet in zorg zitten. 
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2.2.2 Gespecialiseerde Jeugdhulp Jeugd met een beperking (inclusief crisis en vervoer) 

 

Bij jeugd met een beperking gaat het om kinderen en jongeren die tot nu toe op grond van de AWBZ 

ondersteuning en zorg ontvangen. Met het verdwijnen van AWBZ verdwijnt, is een deel van deze 

zeer diverse groep per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet komen te vallen, namelijk: 

  Jeugdigen met een verstandelijke beperking.  

 Jeugdigen met een zintuiglijke beperking. 

 Jeugdigen met een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH). Jeugdigen 

met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte). 

 Jeugdigen met een psychiatrische aandoening (waaronder autisme). 

 

Deze kinderen hebben vaak een combinatie van vormen van zorg en ondersteuning nodig. Wat die 

zorg en ondersteuning in de praktijk inhoudt voor kinderen met verschillende beperkingen, varieert 

bijvoorbeeld 24-uurszorg binnen een zorginstelling, ambulante begeleiding in de eigen 

woonomgeving, extramurale behandeling (individueel en groepsgericht), thuiszorg. 

 

Ambulante ondersteuning thuis of op school 

Ambulante ondersteuning kan de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen ondersteunen. Thuis (in 

het gezin), maar ook op school of bij de kinderopvang. Het kan verschillende vormen aannemen: 

praktische ondersteuning, thuisbegeleiding, opvoedkundige ondersteuning en begeleiding op school, 

kinderopvang en peuterspeelzaal.  

Bij deze vorm van ondersteuning zullen medewerkers van de Jeugd- en gezinsteam bekijken in 

hoeverre er extra ondersteuning nodig is ten opzichte van wat zij zelf kunnen bieden. 

 

Kinderdienstencentrum (KDC) 

 

Een kinderdienstencentrum (KDC) is er voor kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling of met 

een verstandelijke of meervoudige beperking. Op een KDC wordt gekeken wat er met een kind aan de 

hand is en wordt de ontwikkeling van het kind in beeld gebracht. 

 

Wonen 

Soms kan een jeugdige (tijdelijk) niet thuis wonen omdat de zorg voor de jeugdige te intensief. Er zijn 

(steeds meer) verschillende mogelijkheden op dit gebied: bijvoorbeeld een woonvorm van een 

zorgorganisatie, een gezinshuis of een pleeggezin. 

 

Deze vormen kunnen niet los worden gezien van andere vormen of combinaties van ondersteuning 

die aan een kind en gezin kunnen worden geboden. Zo wordt een plaatsing in een residentiële setting 

vaak gecombineerd met ambulante hulp voor het kind en/of de ouder(s) terwijl het kind elders verblijft. 

Bij het einde van de plaatsing wordt altijd gekeken naar een nazorg traject voor de jongere en/of de 

ouders, specifiek door contact te leggen met het jeugd- en gezinsteam van de Gemeente/het gebied 

waar de jongere naartoe gaat, of waar de ouders wonen. 

 

Het beleid van de Gemeenten in Midden Limburg is gericht op een daling van het aantal plaatsingen 

in residentiële hulpvormen, het flexibiliseren van deze woonvormen naar de specifieke doelgroepen 

(achtergrond van de problematiek, lang/kort en doelgroep op zichzelf) en tot slot een verkorting van 

de duur. Het streven is een traject niet langer dan noodzakelijk te laten voortduren en er zo snel 

mogelijk weer sprake moet zijn van een ‘normale’ opvoedsituatie en afschalen naar het jeugd- en 

gezinsteam. 
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Logeren 

Soms willen ouders van een jeugdige af en toe de zorg voor hun kind even uit handen geven. Dan is 

logeeropvang van één of enkele dagen/nachten een goede oplossing. 

 

Vervoer 

 

De aanbesteding / ontwikkeling van het doelgroepenvervoer (Wmo - vervoer, Leerlingenvervoer, AWBZ 

extramuraal vervoer en WSW - vervoer) gebeurt op schaal van Noord- en Midden - Limburg. Er wordt 

naar gestreefd dat er op 11 december 2016 wanneer de provinciale OV Concessie afloopt c.q. met 

ingang van 2017, een nieuwe organisatie van het doelgroepenvervoer start. Bij de ontwikkeling daarvan 

wordt tevens samengewerkt met de regio Zuid - Limburg en de Provincie Limburg. 

 

Het "nieuwe" doelgroepenvervoer is nauw gekoppeld aan de drie decentralisaties, waarbij er een 

regiecentrale zal worden ontwikkeld en het vervoer opnieuw wordt georganiseerd en ingekocht. Voor de 

juridische vorm van de regiecentrale worden nog voorstellen gedaan. 

 

Voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met grofweg 31 december 2017 zal het doelgroepenvervoer 

worden meegenomen bij de offerte - uitvraag voor het opdracht geven in het sociaal domein. Het betreft 

hier de nieuwe vervoerstaken die er voor Gemeenten bij komen. Het Leerlingenvervoer blijven 

vooralsnog gewoon in stand. Tegelijkertijd wordt het nieuwe doelgroepenvervoer de komende jaren 

ontwikkeld. 

 

2.2.3 Diagnostiek en behandeling van dyslexie 

 

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED),dyslexiezorg, valt per 1 januari 2015 

onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben dus de taak om deze dyslexiezorg –- te organiseren en te 

financieren. Voor het behandelen van EED is een goede samenhang noodzakelijk tussen de 

ondersteuning op school en de zorg door jGGZ. 

 

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering, de aanmelding voor onderzoek en de begeleiding 

van kinderen met dyslexie. De verwijzing door school dient te gebeuren door een daartoe bevoegd en 

deskundig functionaris met bijbehorende expertise. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 

een protocol met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van dyslexie bij psychologen en 

orthopedagogen op het niveau van GZ-psycholoog met (postacademische) specialisaties. 

 

Dyslexiezorg is onder strikte voorwaarden beschikbaar. Het is belangrijk om te voorkomen dat 

kinderen met lees- en spellingproblemen (te snel) naar dyslexiezorg worden geleid. Pas als extra 

ondersteuning door het onderwijs geen soelaas biedt, komt dyslexiezorg in beeld. 

 

Twee protocollen zijn inhoudelijk bepalend voor de integrale aanpak van dyslexie: 

 

  Het onderwijsprotocol leesproblemen en dyslexie primair onderwijs. Dit protocol is gericht op 

signaleren en ondersteuning vanuit het onderwijs, inclusief een individueel traject van remediëring. 

  Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Dit protocol is gericht op de overdracht van 

school naar zorg, de diagnostiek en behandeling binnen de dyslexiezorg. 

 

Voor het overgangsregime geldt dat De eerste drie jaar na invoering van de Jeugdwet, Gemeenten in 

ieder geval de nu bestaande DBC’s als basis van de behandeling hanteren. 
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2.2.4 Pleegzorg 

Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging 

van de oorspronkelijke opvoedsituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het 

pleegkind, de pleegouders en de ouders door een hulpverleningsinstelling. Vanaf 1 januari 2015 

organiseert de gemeente de toegang tot de pleegzorg via de jeugd- en gezinsteams. Pleegzorg kent 

verschillende vormen, voor korte en langere tijd, maar ook in deeltijd, waardoor maatwerk geboden 

kan worden bij de hulp aan kinderen en hun ouders. Specifieke aandacht binnen de pleegzorg gaat uit 

naar het werven en selecteren van potentiële pleegouders en het matchingsproces tussen 

pleegouders en kind, omdat dit cruciaal is voor een succesvolle en duurzame pleegzorgplaatsing.  

 

Met het innovatieplan “Pleegzorg Limburg” (voorheen “Prima Pleegzorg”) hebben de provincie 

Limburg en de provinciale aanbieders van pleegzorg vanaf 2007 geïnvesteerd in de kwaliteit van 

pleegzorg.  

 

Prima Pleegzorg heeft geleid tot pleegzorg die werkt met één gezicht, die werkt vanuit sociale 

netwerkstrategieën en die de biologische ouders van het pleegkind meer bij de uitvoering van de 

pleegzorg betrekt dan daarvoor. In deze netwerken wordt deelname van iedereen die voor een 

jeugdige belangrijk is geborgd en wordt integraal en vraaggericht gewerkt. Zodoende is er één 

pleegzorgproces waarin ook de ouders, de betreffende jeugdige, zijn of haar familie en andere 

mensen uit het sociale netwerk participeren. De focus ligt daarbij op een doorgaande ontwikkeling van 

het kind in een stabiel en veilig netwerk van zowel het gezin als het pleeggezin. 

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij volgens de methodiek “Pleegzorg Limburg” werken. 

 

De gemeenten zijn van mening dat, mits veilig en verantwoord, kinderen zoveel mogelijk in de eigen 

woonplaats worden geplaatst om daarmee het positieve netwerk rondom het kind (school, vrije tijd, etc.) 

zoveel mogelijk in tact kan worden gehouden. Na plaatsing in een pleeggezin wordt gewerkt aan 

(gedeeltelijke) terugkeer van het kind in het gezin. Opname in een pleeggezin heeft tot slot de voorkeur 

boven de plaatsing in een instelling, tenzij er sprake is van opname ten behoeve van een intramurale 

behandeling. 

Doelen: 

 Er worden minder kinderen uit huis geplaatst. 

 Het aantal netwerkpleeggezinnen t.o.v. bestandsnetwerken wordt verhoogd; Het 

aantal terugplaatsingen naar het eigen gezin wordt verhoogd. 

 

Bijzondere kosten pleegzorg  

Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder een contract hebben, hebben recht op een 

pleegvergoeding. Gemeenten die pleegzorg subsidiëren, zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen 

dat pleegzorgaanbieders deze pleegvergoeding kunnen verstrekken aan pleegouders. Dit is  

opgenomen in de ministeriële Regeling Jeugdwet. De pleegvergoeding bestaat uit een vast deel: een 

basisbedrag en toeslagen binnen de reguliere bekostiging en een aanvullende vergoeding van 

bijzondere kosten.  

 

In de praktijk kan het namelijk voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun 

pleegkind maken die niet uit het basisbedrag of een van de toeslagen kan worden voldaan.  

Alleen noodzakelijke kosten die niet verhaald kunnen worden bij de onderhoudsplichtige ouders en 

die niet op grond van een andere regeling vergoed kunnen worden, komen voor vergoeding in 

aanmerking.  

De wetgever verstaat onder noodzakelijke kosten in ieder geval: 

• Incidentele hoge medische kosten die niet op grond van een andere regeling vergoed worden; 

• Reiskosten in verband met de omgangsregeling waarvoor het basisbedrag redelijkerwijs niet 
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toereikend is; 

• De kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering. 

 

Het beheer van het budget bijzondere kosten is met de nieuwe Jeugdwet in zijn geheel bij de 

pleegzorgaanbieder belegd (artikel 5.3. lid 2 sub d. van de Jeugdwet).  

De gemeenten stellen afspraken vast over de kaders, uitgangspunten en hoogte van de 

vergoedingen. De bijzondere kosten pleegzorg vallen binnen de leidraad. 

 

2.2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp: opvoed- en opgroeiondersteuning 

Gespecialiseerde jeugdhulp: opvoedondersteuners richten zich op jeugdigen en hun opvoeders met 

relatieve zware problemen bij opvoeden en opgroeien. De problemen uiten zich meestal in 

gedragsproblemen, opstandig gedrag en ruzies, emotionele problemen, tekorten in sociale 

competenties, druk gedrag, vaak in combinatie met opvoedingsproblemen. 

 

Deze vorm van jeugdhulp wordt ingezet door de jeugd- en gezinswerkers (CJG) als de ambulante 

hulpverlening binnen de jeugd en gezinsteams onvoldoende resultaat levert. Het CJG of de huisarts 

of medisch specialist vormen ook de toegang voor deze vormen van hulp. Zonder opdracht kan de 

hulp door opdrachtgever niet betaald worden. 

 

Gespecialiseerde jeugdhulp is in praktijk ondersteunend aan het gezin en de jeugd- en gezinswerker 

en worden tijdelijk bij het gezin betrokken/ “erbij gehaald” binnen de werkwijze 1Gezin1Plan. In eerste 

instantie voor consultatie om de jeugd- en gezinswerker in staat te stellen hulpverlening op maat te 

laten bieden. Is er meer gespecialiseerde hulp, begeleiding of behandeling nodig is waarvoor 

expertise nodig is die niet belegd is bij het CJG, dan wordt de specialist ingezet, Behandeling of hulp 

vindt in principe ambulant (in de directe omgeving van het kind/het gezin) plaats.  

Indien nodig kan de jeugdige (tijdelijk) in een gespecialiseerd voorziening verblijven, bijvoorbeeld voor 

dagbehandeling of 24-uurs verblijf. 

 

Het behandel-, begeleidings of hulptraject is individueel maatwerk, waarbij de behandeling, 

begeleiding of hulpverlening individueel met ouders en/of groep plaats vindt. Waar nodig wordt 

multidisciplinaire hulp ingezet. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag en de gestelde 

(gezins)doelen, waarbij het adagium geldt: zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Interventies 

dragen bij aan het terugdringen van problemen en stoornissen op latere leeftijd. Na afronding wordt 

afgesproken hoe het kind, gezin en de jeugd- en gezinswerker verder gaan. 

 

De gemeenten vragen van de aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp om medeverantwoordelijk 

te nemen voor het ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren. Dit betreft vooral een 

attitudeverandering. Ook vragen we aan de gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders om 

verantwoordelijkheid te nemen voor de schaarse maatschappelijke middelen die voor de jeugdhulp 

beschikbaar zijn. Dit betekent onder andere “onterechte” verwijzingen terugleggen bij het voorliggend 

veld (het CJG) in plaats van er zelf mee aan de slag gaan en daarnaast de eigen hulpverlening zo kort 

als mogelijk te houden, door “afschalen” naar het voorliggend veld. Andersom schaalt het voorliggend 

veld op naar de gespecialiseerde jeugdhulp als dat nodig is. Het “op- en afschalen” is de 

verantwoordelijkheid van de professional. De samenwerking tussen het CJG en de gespecialiseerde 

jeugdhulp is daarom noodzakelijk. 

 

Hoe het aanbod georganiseerd is, is aan de aanbieders van jeugdhulp zelf te bepalen. Gemeenten 

zullen niet sturen op de organisatie van de gespecialiseerde jeugdhulp. Gemeenten zullen wel 

kwaliteitseisen stellen aan het aanbod en resultaten toetsen. 

 

Crisishulp en opvang biedt acuut hulp en tijdelijk verblijf aan een jeugdige in een pleeggezin of in een 
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instelling, wanneer er sprake is van een crisissituatie in een gezin waardoor op zeer korte termijn 

opvang en hulp voor een jeugdige buiten het gezin noodzakelijk is. De voorkeur gaat uit naar het 

plaatsen van de jeugdige binnen het eigen netwerk, of als dit niet mogelijk is in een (crisis) pleeggezin 

of andere voorziening. Het verlenen van jeugdhulp in crisissituaties is de verantwoordelijkheid van de 

zorgaanbieders. Hierbij maken we onderscheid in drie vormen van jeugdhulp: ambulante crisiszorg, 

crisis (netwerk)pleegzorg en residentiële crisiszorg. 

 

Doelen: 

 De gespecialiseerde jeugdhulp werkt ambulant, is op maat, snel inzetbaar, rond het gezin en 

werkt met de methodiek 1Gezin1Plan. 

 De gespecialiseerde jeugdhulp voldoet aan het (gemeentelijke) kwaliteitskader. 

 De gespecialiseerde jeugdhulp neemt medeverantwoordelijkheid voor een beheersbare instroom. 

 

2.2.6 Gedwongen kader 

Als jeugd- en gezinswerker te maken krijgen met een gezin waar de veiligheid/ontwikkeling van het 

kind in het geding is en de veiligheidssituatie met de ingezette ondersteuning niet verbetert, moeten 

professionals actie ondernemen. Ook als dit tegen de wens van de opvoeders ingaat, de veiligheid 

van het kind staat immers voorop. 

Bij onveilige situaties wordt een verzoek tot onderzoek gedaan bij de Raad voor de 

Kinderbescherming. Dit onderzoek kan leiden tot een maatregel (zoals een ondertoezichtstelling 

eventueel gecombineerd met een machtiging uithuisplaatsing of pleegzorgvoorziening). Bij een 

strafzaak kan een kinderrechter jeugdreclassering opleggen. 

 

De uitvoering van dergelijke maatregelen wordt strikt gescheiden van het uitvoeren van jeugdhulp en 

wordt gelegd bij een gecertificeerde instelling. In de regio zijn dat Bureau Jeugdzorg en de William 

Schrikkerstichting. Deze instellingen mogen niet de jeugdhulp uitvoeren (met uitzondering van 

preventieve activiteiten ter voorkoming van een maatregel). 

 

Als er een maatregel door de kinderrechter is uitgesproken, kunnen jeugdbeschermers en 

jeugdreclasseerders bepalen welke jeugdhulp (binnen het aanbod dat de Gemeente heeft 

gecontracteerd) nodig is in overleg met het CJG. Het kan ook zijn dat dit al is opgenomen in het 

verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter. Als ook in het kader van de 

ondertoezichtstelling de bedreigde ontwikkeling onvoldoende kan worden afgewend, kan de 

gezinsvoogd andere maatregelen nemen bv. het geven van een schriftelijke aanwijzing, verzoek tot 

een uithuisplaatsing bij de kinderrechter of een verzoek tot verderstrekkende maatregel. 

Samenwerking tussen de gecertificeerde instelling en het CJG is een vereiste in het nieuwe 

jeugdstelsel. 

 

De functies jeugdbescherming en jeugdreclassering worden in 2016 voortgezet bij BJZ en de 

Landelijk werkende instellingen (LWI)  

 

Doelen: 

 Er komen minder kinderen terecht in het gedwongen kader. 

 De inzet van het gedwongen kader is korter, binnen de kaders van justitie. 

Kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering worden uitgevoerd door een 

instelling die van overheidswege gecertificeerd is. 

 Uitvoerders werken volgens de methode 1Gezin1Plan. 

 De samenwerking met de CJG’s worden gecontinueerd/gerealiseerd. Waar nodig wordt 

 ‘opgeschaald’ en kan ook worden ‘afgeschaald’. 
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2.3 Werkgebied 

Van Inschrijvers wordt gevraagd in welke Gemeente(n) Inschrijver tot op heden (tot 2015) diensten 

levert. Dit is bedoeld als informatie voor de Gemeenten om op voorhand te weten of er in iedere 

deelnemende Gemeente voldoende voorzieningen kunnen worden geleverd. Inschrijver sluit een 

Raamovereenkomst af. Zie Bijlage 1G en 1Ga (LET OP: meerdere tabbladen!). 

2.4 Raamovereenkomst 

De procedure in deze Leidraad heeft als doel om te komen tot een Raamovereenkomst tussen de 

zeven Gemeenten en Aanbieders (zie Bijlage 2). Voor de vrijgevestigde zorgverleners is er een 

aangepaste raamovereenkomst (Bijlage 3).  Voor het zijn in Bijlage 1F aangepaste minimumeisen 

opgenomen. Vervolgens kunnen individuele Gemeenten binnen de Raamovereenkomst 

Uitvoeringscontracten sluiten met Aanbieders voor zorgverlening aan cliënten. Alleen Aanbieders die 

de Raamovereenkomst hebben ondertekend komen in aanmerking voor Uitvoeringscontracten met 

Gemeenten. 

 

Duur overeenkomst 

De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met ingangsdatum 1 januari 2015. De 

Raamovereenkomst eindigt daarmee van rechtswege op 31 december 2016. Gemeenten hebben 

besloten tot eenzijdige verlenging door de Gemeenten met één jaar voor 2017. Het onderdeel vervoer 

(voor zover van toepassing) staat los van de een eventuele verlenging van de raamovereenkomst 

met maximaal 2 maal één jaar. Bij zwaarwegende en onvoorziene omstandigheden in de nieuwe 

aanbesteding voor het regionale doelgroepenvervoer, kan dit onderdeel ook maximaal twee maal 

één jaar verlengd worden 

 

Tijdens de looptijd kan in overleg tussen de Gemeenten en de Aanbieders de Raamovereenkomst 

worden uitgebreid met onderwerpen die bij het sluiten van de overeenkomst nog niet bekend of 

aanwezig zijn, of die thans ondergebracht zijn bij de Gemeente Venlo als centrumgemeente. Dit 

betekent dat het aantal percelen waarop de Raamovereenkomst betrekking heeft, kan worden 

uitgebreid. 

 

Contractvorm 

Op basis van deze Leidraad gaan Gemeenten met partijen Raamovereenkomsten voor levering van 

individuele voorzieningenmaatwerkvoorzieningen aan. Bij de aanbesteding worden eisen gehanteerd 

om een minimum kwaliteitsniveau van de Aanbieders te kunnen garanderen. Alle Aanbieders die aan 

de eisen voldoen kunnen in aanmerking komen voor een Raamovereenkomst. In Hoofdstuk 4 zijn de 

geschiktheidseisen en minimumeisen opgenomen. Inschrijver dient Bijlage 1 E en/of 1 I te gebruiken 

om aan te geven dat hij voldoet aan de minimumeisen. Vrijgevestigde zorgverleners aanbieders 

dienen Bijlage 1F in te vullen. 

 

Tussentijds toetreden 

Vanaf 2016 tijdens de looptijd van een Raamovereenkomst kan een Aanbieder, die aan de eisen 

voldoet, ‘toetreden’ tot de overeenkomst wanneer hij de maatwerkvoorziening wil gaan leveren. Dit om 

zoveel mogelijk ruimte te kunnen bieden aan nieuwe Aanbieders en nieuwe initiatieven. 

Dit tussentijds toetreden van nieuwe Aanbieders is voor het eerst mogelijk op 1 januari 2016.  

 

Daartoe dient een Aanbieder een verzoek tot Inschrijving te richten aan de Gemeente(n) waarvoor hij 

diensten wil leveren. U voldoet hieraan door in bijlage 1G aan te geven voor welk perceel u wenst in 

te schrijven. 
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Afnamegarantie 

De Raamovereenkomst biedt geen afnamegarantie voor de opdrachtnemers. Reden is dat de 

Aanbestedende dienst meerdere partijen wenst te contracteren. Hieraan ligt het principe van 

keuzeruimte voor cliënten vanuit de Jeugdwet ten grondslag. Dit betekent dat de ondersteuning in de 

praktijk door meerdere Aanbieders (opdrachtnemers) wordt uitgevoerd. De cliënt bepaalt voor welke 

Aanbieder hij/zij kiest. Zoals aangegeven wordt rekening gehouden met het principe van goedkoopst 

passende dienstverlening. 

 

De Raamovereenkomst 

Voor de ondertekening van de Raamovereenkomst komen Aanbieders in aanmerking die voldoen aan 

de eisen die worden gesteld in deze Leidraad. De Raamovereenkomst is er op gericht dat voor 

cliënten de continuïteit van de zorg en ondersteuning wordt gewaarborgd en beschikbaar is.. De 

Raamovereenkomst is er daarnaast op gericht dat de komende jaren: 

de zorg/ondersteuning innoveert; 

dat samenwerking tussen Aanbieders op lokaal niveau wordt gerealiseerd en geïntensiveerd; 

Aanbieders werken met een taakstellend budget; 

de kwaliteit van zorg en ondersteuning wordt gewaarborgd; 

Gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om met de Aanbieders vorm en inhoud te geven 

aan couleur locale in de dienstverlening 

er zo min mogelijk bureaucratie ontstaat bij sturing en verantwoording. 

 

3 De inkoopprocedure 
 

Voor de inkoop en aanbesteding die in het vorige hoofdstuk is benoemd, wordt in dit hoofdstuk de 
inkoopprocedure beschreven. 

3.1 Algemeen 
 
Deze aanbestedingsprocedure valt onder het 2B regime van het Europese aanbestedingsrecht. De 
procedure is vormvrij. Daarbij worden wel de vereisten omtrent objectiviteit, transparantie en non-
discriminatie gerespecteerd. De procedure houdt in dat alle belangstellenden direct een Inschrijving 
mogen indienen op basis van de aanbestedingsdocumenten. Op grond van vooraf vastgestelde eisen, 
maakt Aanbestedende dienst rechtstreeks uit deze Inschrijvingen een keuze wie zij toelaat tot 
ondertekening van de Raamovereenkomst. Beoordeling van de Inschrijvingen vindt plaats op basis 
van de gestelde geschiktheidseisen en minimumeisen. 

3.2 Inkoopproces 
 

De huidige Aanbieders ontvangen een uitnodiging tot Inschrijving in het kader van de afspraken uit het 

Regionaal Transitiearrangement (continuïteit van zorg). Daarnaast kunnen andere Aanbieders een 

Inschrijving uitbrengen. Deze zinsnede kunt u als vervallen beschouwen.  

Deze Leidraad en bijbehorende bijlagen wordt gepubliceerd op 

https://sdml.pleio.nl/groups/profile/26481912/inkoop-jeugdhulp-en-wmo 

http://www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml. Dit is aangekondigd op TenderNed en de websites van 

de deelnemende Gemeenten.  

Nieuwe toetreders komen in 2015 in principe niet in aanmerking voor Uitvoeringscontracten voor 

bestaande cliënten, tenzij cliënten expliciet in overleg met de Gemeente voor hen kiezen. 

Vorenstaande opmerking mbt nieuwe toetreders is per 1-1-2016 komen te vervallen. 
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Voor meer informatie over de aankondiging van de oorspronkelijk opdracht d.d. 14 juli 2014, zie 

http://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/466035-inkoop-aanbesteding-en-werving-

jeugdhulp-midden-limburgse-gemeenten. 

Deze aanbestedingsdocumenten, waaronder de nota van inlichtingen van 11 augustus 2014, welke 

eveneens beschikbaar worden gesteld op https://sdml.pleio.nl/groups/profile/26481912/inkoop-

jeugdhulp-en-wmo www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml,, maken integraal deel uit van deze 

toetredingsprocedure. 
 

De aanbestedingsprocedure voor de raamovereenkomst zal op hoofdlijnen verlopen volgens 

onderstaande processtappen: 

 

1. inlichtingen 

Inschrijvers voor 2017 kunnen per e-mail (inkoop3D@midden-limburg.nu) tot de in de planning 

aangegeven datum (5 juli 2016) vragen stellen over de gepubliceerde aanbestedingsstukken. 

Uitsluitend vragen die via het voorgeschreven format zijn ingediend, worden in behandeling 

genomen (zie paragraaf 3.4 ‘Inlichtingen’). Het format is opgenomen in Bijlage 1D. 

 

2. Selectieraamovereenkomst 

In de aanbestedingsleidraad zijn voor deze aanbesteding eisen geformuleerd met betrekking tot 

Inschrijver. De aanbestedingsstukken zijn zo opgebouwd, dat iedere vraag als aparte eis is 

geformuleerd. Inschrijver dient per vraag/eis (zie tabellen in paragraaf 4.4 en Bijlage 1 E en/of 1 I) aan 

te geven of Inschrijver voldoet aan de betreffende eis. Bij sommige vragen dient Inschrijver 

ondersteunende bewijsstukken (verklaringen) te kunnen leveren, naast de verklaringen die hij moet 

overleggen achter tabblad 1 en 2 (Bijlagen 1A, 1B, en 1C). Indien Inschrijver de vraag bevestigend 

beantwoordt, gaat Aanbestedende dienst er vanuit dat Inschrijver voldoet aan deze eis. 

 

 

Na het ontvangen van de Inschrijvingen worden de Inschrijvers beoordeeld op basis van de gestelde 

eisen. Inschrijver dient alle minimumeisen met ‘Ja’ te beantwoorden, om zo te verklaren dat wordt 

voldaan aan alle selectie eisen. In beginsel dient Inschrijver te voldoen aan alle selectie-eisen. Bijlage 

1E geeft de mogelijkheid om te motiveren waarom Aanbieder/Inschrijver niet aan de eis kan en hoeft te 

voldoen (bijvoorbeeld in geval van beperkte omvang van de Aanbieder. Voor vrijgevestigde 

zorgverleners is er Bijlage 1F. 

 

Bijlage 1A Eigen verklaring EV) 

In deze EV is aangegeven dat de aanbesteding dienstverlening betreft boven de Europese 

drempelwaarde. Dit heeft een praktische achtergrond. U dient de EV ook in te vullen indien u verwacht 

dat uw dienstverlening deze drempelwaarde niet overschrijdt. 

 

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen dienen ertoe de Aanbestedende dienst te overtuigen dat 

de Inschrijver geschikt kan worden geacht de te gunnen opdracht correct en tijdig uit te voeren. 

 

In de eigen verklaring, bijlage 1A, onder punt 4 staan de uitsluitingscriteria vermeld. Indien één van de 

in deze bijlage genoemde uitsluitingscriteria op de Inschrijver van toepassing is zal worden besloten 

de Inschrijving niet verder in behandeling te nemen. 

Voor de geschiktheidseisen en minimumeisen verwijzen wij naar hoofdstuk 4 en Bijlagen 1E en 1F. 
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3. Toelating tot Raamovereenkomst 

Nadat de Inschrijvingen volgens bovenstaande procedure zijn beoordeeld, formuleert Aanbestedende 

dienst een voornemen tot toelating. Inschrijvers worden per e-mail (inkoop3D@midden-limburg.nu) op 

de hoogte gesteld van dit voornemen. Inschrijvers die de opdrachtgever voornemens is toe te laten, 

kunnen aan deze beslissing geen rechten of aanspraken op de opdracht, op vergoeding van 

inschrijfkosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade ontlenen. 

 

De overeenkomsten zullen minimaal 12 dagen (bezwaartermijn) na bekendmaking van het voornemen 

worden gesloten. Aanbestedende dienst merkt op, dat de mededeling van voornoemd voornemen 

geen aanbod betreft dat voor aanvaarding vatbaar is. Tussen Aanbestedende dienst en geselecteerde 

Inschrijvers dient derhalve expliciet een overeenkomst (opgenomen in Bijlage 2, voor vrijgevestigde 

zorgverleners Bijlage 3) tot stand te komen. 

Daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor 

om, indien hiertoe aanleiding is, geen overeenkomst(en) af te sluiten. Aanbestedende dienst is in dit 

geval niet schadeplichtig. Toelating vindt uitsluitend plaats na instemming van de zeven Colleges van 

B&W van de deelnemende Gemeenten. 

De toelating betreft de ondertekening van de Raamovereenkomst van de Aanbieder en de 

Gemeenten. 

 

Door in te schrijven stemt de Aanbieder in met de tekst en inhoud van de raamovereenkomst die in 

Bijlage 2 respectievelijk  Bijlage 3 is opgenomen. 

 

Om planningstechnische redenen ontvangen de Aanbieders die voldoen aan de geschiktheidseisen en 

minimumeisen al wel voorafgaand aan de formele ondertekening van de Raamovereenkomsten een 

offerteverzoek dat gericht is op het aangaan van uitvoeringscontracten per gemeente. 

 

 

 

 
 

Figuur 2 Proces van aanbesteding 
 

Hieronder treft u de indicatieve planning van de procedure om te komen tot Raamovereenkomsten en 

Uitvoeringsovereenkomsten. De Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om wijzigingen in 

deze Indicatieve Planning aan te brengen gedurende het proces van inkoop en aanbesteding. 
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Indicatieve Planning 

 
 

 

 

 

 

3.3 Contactgegevens 

 
De communicatie met betrekking tot deze inkoop- en aanbestedingsprocedure verloopt per e-mail, 

onder vermelding van ‘Inkoop en aanbesteding sociaal domein Midden-Limburg 2016’ via de 

volgende contactpersonen: 

Jac Wijnands en Astrid Op den Kamp 

adviseurs inkoop en aanbesteding: e-mail adres:  inkoop3D@midden-limburg.nu 

3.4 Inlichtingen 
 

Na publicatie van de Leidraad kunnen Aanbieders via het bovengenoemde e-mailadres vragen over 

de inhoud van de Leidraad en de procedure stellen tot en met uiterlijk 5 juli 2016  

De e-mail dient in de onderwerpregel te vermelden: Vragen overeenkomst Jeugd Midden-

Limburg. De Inschrijver dient bij het stellen van vragen gebruik te maken van het format dat bij deze 

Leidraad is opgenomen onder Bijlage 1D. Bij ieder vraag dient nadrukkelijk te worden aangegeven 

welke paragraaf van welk document of bijlage het betreft en op welk perceel de vraag betrekking 

heeft. 

De antwoorden worden verwerkt in een Nota van Inlichtingen die wordt gepubliceerd op 

www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml https://sdml.pleio.nl/groups/profile/26481912/inkoop-jeugdhulp-

en-wmo.  In de nota van Inlichtingen worden eventueel ook verduidelijkingen opgenomen uit eigen 

beweging van de Gemeenten. De Nota van Inlichtingen is integraal onderdeel van de inkoop- en 

aanbestedingsdocumenten van deze procedure. Zie ook de nota van inlichtingen d.d. 11 augustus 

2014 en de nota van inlichtingen 9 juni 2015 welke onderdeel uitmaakt van de wijzigingen welke in 

Procedurestap Datum/periode 
  
Toetredingsfase tot de raamovereenkomst  
Publicatie Leidraad en raamovereenkomst 24 juni 2016 
Gelegenheid tot stellen van vragen t/m 5 juli 2016 
Nota van inlichtingen 12 juli 2016 
Indiening Inschrijvingen voor Raamovereenkomst 13 juli t/m 5 augustus 2016 
Mededeling voornemen toelating 
Raamovereenkomsten 

t/m 16 augustus 2016 

Bezwarenperiode 12 dagen 
Ondertekening Raamovereenkomsten Vanaf einde bezwarenperiode 
Ingangsdatum Raamovereenkomst 1 januari 2017 
  
Toetredingsfase tot de Uitvoeringscontracten  
Uitvraag aanbiedingen naar raamcontractanten 12 augustus 2016 
Gelegenheid tot stellen van vragen t/m 2 september 2016 
Nota van inlichtingen 16 september 2016 
Indiening aanbiedingen/offertes 17 september t/m 10 oktober 2016 
Mededeling voornemen gunning 
Uitvoeringscontracten 

t/m 25 oktober 2016 

Bezwarenperiode 12 dagen 
Ondertekening Uitvoeringsovereenkomsten Vanaf einde bezwarenperiode 
Ingangsdatum Uitvoeringscontracten 1 januari 2017 



37

 
 

   

deze leidraad zijn opgenomen. 

 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan mondelinge uitspraken. 

3.5 Tegenstrijdigheden / onjuistheden 
 

De Leidraad en bijlagen zijn met zorg samengesteld. Mochten Inschrijvers desondanks 

tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tussen de documenten onderling of met de tekst van de 

aankondiging tegenkomen, of anderszins bezwaren hebben tegen de inhoud van deze Leidraad met 

bijlagen, dan dient de Inschrijver de in paragraaf 3.3 aangegeven contactpersonen hiervan direct, 

doch uiterlijk op 5 juli 2016, per e-mail op de hoogte te stellen. Indien naderhand blijkt dat de 

Leidraad en bijlagen tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevatten en deze niet door Inschrijver 

aan de genoemde contactpersonen zijn gemeld, zijn deze voor risico van de Inschrijver. 

3.6 Indienen Inschrijving 
 

Het indienen van een Inschrijving/Offerte kan enkel bij voorkeur per mail naar: 

Inkoop3d@midden-limburg.nu, onder vermelding van: 

“Inschrijving Inkoop en aanbesteding Jeugdhulp Midden Limburgse Gemeenten”. 

De Inschrijving/Offerte dient uiterlijk op de datum zoals vermeld in Planning, zijnde 5 augustus 2016, 

ingediend te zijn. 

 

 Indien digitale indiening niet mogelijk is, kan de inschrijving door afgifte (met bewijs van ontvangst) aan de bali 

van het gemeentehuis van Roermond of aangetekende postbezorging, uiterlijk op de datum en tijdstip 

zoals vermeld in Planning, zijnde.16 juni 2015. Postbezorging vóór deze afgifteperiode is toegestaan. 

Het aflever- en postadres is: 

 

  projectleiding Inkoop en aanbesteding sociaal domein Midden-Limburg 

 

p/a/ Gemeente Roermond 

 

RECEPTIE 

Inkoopadviseur 

Jeugdhulp 

Markt  31 

6041 EM Roermond 

 

Afgifte of aflevering op dit adres is alleen mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Afgifte of 

aflevering op zaterdag of zondag of erkende vastgestelde feestdagen is niet mogelijk. 
Het openen van tijdig ingediende Offertes vindt z.s.m. aansluitend op de indiening plaats Bij de opening 
worden inschrijvers niet uitgenodigd. 

3.7 Voorwaarden inschrijving raamovereenkomst 
 

Indeling 

De Inschrijving dient te bestaan uit een document waarin de in deze Leidraad met bijlagen gevraagde 

gegevens zijn geplaatst. Hieronder volgt een overzicht waarin wordt aangegeven welke in deze 

Leidraad gevraagde gegevens u dient toe te voegen. Daarbij verzoeken wij u een logische volgorde 

aan te houden. Voor het opgeven van de gegevens dient u de bijlagen te gebruiken die bij dit 

document zijn toegevoegd: 

 



38

 
 

   

Tabblad 1:            Bijlage 1A Verklaring Financiële en economische draagkracht 
Formulier eigen verklaring 

                              Uitreksel KvK 
  Tabblad 2:            Bijlage 1B Waarheidgetrouwheidsverklaring  

Bijlage 1C Verklaringen behorende bij Leidraad Inkoop Jeugdhulp 
Tabblad 3:           Bijlage 1E Tabellen met minimumeisen  tbv instellingen, percelen 1, 2 en 3 
                 Bijlage 1F Tabellen met minimumeisen tbv vrijgevestigden, percelen 1, 2 en 3 

Bijlage 1I Tabellen met minimumeisen tbv (gecertificeerde)instellingen percelen 
4, 5 en 6 

Tabblad 4:            Bijlage 1G Verklaring inschrijving op Percelen doelgroepen en gemeenten 
 
 
Algemene vormvereisten Inschrijving / Offerte 

  De inschrijving dient door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar (rechtmatige 

bestuurder volgens KvK-register) te worden ondertekend. 

De offerte is minimaal 90 dagen na de sluitingsdatum van het indienen van de offerte geldig. De 

De inschrijving dient te zijn gesteld in de Nederlandse taal. Alle correspondentie wordt gevoerd in 

de Nederlandse taal. 

  De inschrijving dient gebaseerd te zijn op de in hoofdstuk 4 opgenomen geschiktheidseisen en 

minimumeisen (Bijlage 1E en/of 1I en 1G dienen te worden ingevuld). (Vrijgevestigden: 1F en 1G). 

  Alle kosten verbonden aan het opmaken en/of indienen van de inschrijving zijn volledig voor 

rekening van de Aanbieder. 

  De voorwaarden zoals geformuleerd in deze Leidraad en de bijbehorende bijlagen zijn van 

toepassing op deze inkoopprocedure. Het doen van een inschrijving houdt in dat u instemt 

met bepalingen in deze Leidraad en de bijbehorende bijlagen. 

  Indien zich wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in uw bedrijfsvoering welke van invloed 

zijn op de voortgang en afhandeling van de inkoopprocedure of daarna, indien de 

Raamovereenkomst met u wordt afgesloten, dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan 

de contactpersonen van opdrachtgever. 

  Voor ondertekening van de Raamovereenkomst komen alleen Aanbieders in aanmerking die zowel 

op de dag van de aanbieding van de inschrijving als op de dag van de beslissing over toelating 

voldoen aan de eisen die in de Leidraad en bijlagen zijn vermeld. 

U dient gebruik te maken van in de bijlagen bijgeleverde Invulformulieren. 

Het is niet toegestaan om de tekst van deze invulformulieren te wijzigen. Bij het nummeren van de 

formulieren en het gebruik van de invulformulieren dient u de aanwijzingen op te volgen zoals 

hierboven aangegeven bij de Indeling van uw aanmelding. 

  Opdrachtgever zal, behoudens wettelijke verplichtingen, het vertrouwelijke karakter van de door de 

u verstrekte inlichtingen respecteren en deze zonder uw toestemming niet met derden delen. 

  Alle door u gegeven informatie mag door opdrachtgever worden gecontroleerd. Het verstrekken 

van onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting van de inkoopprocedure. 

  Onderaanneming is toegestaan, mits vooraf schriftelijke toestemming is verleend door 

opdrachtgever. Als de opdrachtnemer delen van de zorg/ondersteuning uitbesteedt aan derden, 

verrekent de opdrachtnemer de kosten daarvan zelf met deze derden. Als de opdrachtnemer bij 

levering van zorg/ondersteuning gebruik maakt van een derde partij, draagt de opdrachtnemer er 

zorg voor dat de uitbestede zorg/ondersteuning voldoet aan hetgeen bepaald is in deze Leidraad. 

Opdrachtnemer is en blijft volledig aansprakelijk voor alle aspecten van de door derden geleverde 

zorg/ondersteuning. Voor Aanbestedende dienst fungeert Inschrijver als aanspreekpunt zowel 

tijdens de aanbestedingsprocedure, als tijdens het eventueel uitvoeren van de opdracht. 

 

 

Raamovereenkomst 
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Aan deze Leidraad is de vastgestelde Raamovereenkomst gevoegd.  

Door middel van het doen van een Inschrijving verklaart Inschrijver zich impliciet akkoord met de 

raamovereenkomst. 

 

Op de in deze aanbestedingsprocedure af te sluiten Raamovereenkomst zijn de Algemene 

Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2012 model VNG van toepassing (Bijlage  4 bij deze 

Leidraad). 

3.8 Beoordeling Inschrijving 

 
De ontvangen Inschrijvingen worden door een beoordelingsteam van  van de samenwerkende 

Gemeenten van Midden-Limburg beoordeeld op: 

volledigheid en vormvoorschriften; 

of de Inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen en de algemene voorwaarden; 

aansluiting bij het programma van eisen (minimumeisen) (Bijlage 1 E en/of Bijlage 1 I 

ingevuld; vrijgevestigden 1F); 

 of de Inschrijver akkoord gaat met de Raamovereenkomst (Bijlage 2 resp. Bijlage 3). 

De Inschrijver die in aanmerking komt voor toelating kan worden gevraagd bewijzen te overleggen in 

relatie tot de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. 

3.9 Toelichting op de Inschrijving 
 

De Gemeenten gaan bij de beoordeling van de Inschrijving uit van de volledigheid en juistheid van de 

gegevens zoals die door de Inschrijvers zijn verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de 

Inschrijvers om juiste en volledige gegevens aan te leveren. Indien de aanlevering van gegevens 

onduidelijkheden bevat kunnen de Gemeenten de contactpersoon van de Inschrijver verzoeken om een 

nadere toelichting. De Inschrijver is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de contactpersoon. 
 

3.10 Termijn van beoordeling 
 

De Gemeenten streven ernaar om binnen 14 dagen na sluitingsdatum van indiening de ontvangen 
Inschrijvingen te beoordelen (zie indicatieve planning paragraaf 3.2). Aan deze termijn kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

3.11 Klachtenregeling 
 

Iedere potentiële Inschrijver heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze 

aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende dienst zal deze vragen op basis van haar ervaring, 

kennis en deskundigheid beantwoorden. Indien Inschrijver het niet eens is met het antwoord of 

anderszins een klacht heeft over de aanbestedingsprocedure, kan hij een klacht indienen. 

De Aanbestedende dienst maakt ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als 

onderdeel van de Aanbestedingswet 2012 gebruik van het klachtenmeldpunt aanbestedingen 

Inkoopcentrum Zuid. 

Een ondernemer die een klacht wil indienen vult daartoe het klachtenformulier in. Het 

klachtenformulier en het bijbehorende klachtenreglement kunt u vrijelijk downloaden via 

http://www.inkoopcentrumzuid.nl/producten-en-diensten/klachtenregeling/. 

Na ondertekening kunt u het formulier met de vereiste bijlagen per mail sturen naar 

klacht@inkoopcentrumzuid.nl. 

Mocht u niet kunnen instemmen met het advies van klachtenmeldpunt van inkoopcentrum Zuid u.a. 
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dan kunt u aansluitend een klacht indienen bij de commissie van aanbestedingsexperts. 

http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/ 

Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Een 

uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de Gemeente(n) tenzij 

hieraan door een gerechtelijke uitspraak een afdwingbaar vervolg wordt gegeven. 

 

Bezwaar tegen beslissing 

Gelijktijdig met het bekendmaken van de mededeling van de voorlopige beslissing aan de toegelaten 

Inschrijvers, worden de afgewezen Inschrijvers van die voorgenomen beslissing per e-mail en per post, 

in kennis gesteld. Zij ontvangen een brief met een motivering van de reden van de afwijzing en de 

naam van de toegelaten Inschrijver(s). Door iedere belanghebbende kan nadien nadere informatie 

worden ingewonnen bij de Aanbestedende dienst inkoop3d@midden-limburg.nu.  

 
Tegen de voorgenomen beslissing is het instellen van beroep mogelijk door middel van het 

aanspannen van een kort geding bij de Rechtbank Limburg (te Roermond). Hiertoe wordt een termijn 

ingesteld van 12 dagen na communicatie van het voorgenomen besluit (datum verzending van het e- 

mailbericht is leidend voor het ingaan van de 12 dagen termijn). Als binnen deze periode a) geen 

beroep (op de hierboven vermelde wijze) is ingesteld of b) de Aanbestedende dienst niet schriftelijk 

voor het einde van die termijn terug is gekomen op haar voornemen tot toelating, heeft de 

Aanbestedende dienst het recht de definitieve beslissing tot toelating te nemen. 

3.12 Voorbehoud 
 

De samenwerkende Gemeenten (= de Aanbestedende dienst) behouden zich het recht voor de wijze 

waarop de aanbesteding zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en de 

omvang van de Raamovereenkomst tot aan het moment van de ondertekening van de 

Raamovereenkomst. Daarnaast behouden zij zich het recht voor de informatie zoals opgenomen in 

deze Leidraad aan te vullen en/of te wijzigen. Zij zullen bij eventuele toepassing van deze bepaling de 

geldende wet- en regelgeving in acht nemen. 

 
De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de aanbestedingsprocedure tussentijds geheel 

of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de opdracht niet te gunnen om welke gemotiveerde reden dan 

ook, en zonder dat Inschrijvers aanspraak kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten of 

gederfde omzet. 

 
De Aanbestedende dienst maakt voorts voorbehoud ten aanzien van ontwikkeling in wet- en 

regelgeving, ontwikkeling in voor de Gemeenten beschikbare budgetten in het kader van de 

decentralisaties en politieke besluitvorming op nationaal en lokaal niveau over zowel inhoud als 

beschikbare financiële middelen. 

 

Wet en regelgeving en beleidswijzigingen 

Inschrijver anticipeert op wet- en regelwijzigingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en stelt 

opdrachtgever van deze wijzigingen op de hoogte. 

Indien het Gemeentelijke beleid, door wijzigingen in wet- en regelgeving of anderszins, aangepast 

dient te worden, c.q. wordt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst dienovereenkomstig aan 

te passen of indien nodig te beëindigen. 

 

Toepasselijkheid 

Met het indienen van een inschrijving, geeft de Aanbieder aan dat hij akkoord is met de inhoud van de 

procedure en voorwaarden zoals in deze Leidraad is opgenomen. inclusief bijlagen 
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Indien aan een Inschrijving door een Aanbieder voorwaarden zijn verbonden, wordt de Inschrijving 

geacht niet te zijn gedaan. 

 

4 Geschiktheidseisen	en	minimumeisen	

4.1 Algemeen 
 

Alleen Inschrijvingen die tijdig, correct en volledig zijn ingediend, worden verder in behandeling 

genomen in de inkoop- en aanbestedingsprocedure. Daarin worden de uitsluitingsgronden (paragraaf 

4.2 inzake de Eigen verklaring) getoetst, vervolgens de geschiktheidseisen (paragraaf 4.3) en daarna 

de minimumeisen (paragraaf 4.4). 

 

De Inschrijver dient te voldoen aan alle geschiktheidseisen en minimumeisen die in dit hoofdstuk 

staan genoemd om tot de ondertekening van de Raamovereenkomst te worden toegelaten, op grond 

waarvan hij diensten aan cliënten in de deelnemende Gemeenten kan verlenen. In dit hoofdstuk staat 

eerst aangegeven welke informatie u over uw eigen organisatie dient te verstrekken. Daarna volgen 

geschiktheidseisen en tot slot worden de minimumeisen aangekondigd. Deze staan in Bijlage 1E voor 

invulling van de tabel met Minimumeisen en in 1F idem voor Vrijgevestigde zorgverleners).  

4.2 Informatie over de Inschrijver 
 

De Inschrijver dient de volgende gegevens te verstrekken: 

 De volledige NAW-gegevens van de Inschrijver. Indien er sprake is van een 

samenwerkingsverband of combinatie dienen alle deelnemers daaraan deze informatie te 

overleggen. 

 De organisatie- of ondernemingsstructuur van de Inschrijver. Hiertoe dient Inschrijver een 

organogram, inclusief de gegevens over een eventuele relatie met het concern of de holding, te 

overleggen. Tevens dient het doel en de omvang van de onderneming te worden aangegeven. 

Deze informatie dient aan de Inschrijving te worden gevoegd. Indien sprake is van een 

Samenwerkingsverband dienen alle deelnemers daaraan deze informatie te overleggen. 

 

Eigen verklaring 

Inschrijver dient de algemene gegevens met betrekking tot de eigen onderneming te verstrekken door 

middel van de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures (Bijlage 1A). Door middel van de 

rechtsgeldige ondertekening van de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures, geeft Inschrijver 

te kennen dat de dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden die genoemd worden in artikelen 2.86 

en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 niet op Inschrijver van toepassing zijn. Aanbestedende dienst 

behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan een definitieve beslissing, het verklaarde op 

juistheid te toetsen. Inschrijver dient op verzoek van de Aanbestedende dienst de in artikel 2.89 van 

de Aanbestedingswet genoemde bewijsstukken te overleggen. Indien de inhoud van deze 

bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in deze verklaring wordt gesteld, dan wordt Inschrijver 

uitgesloten van de procedure.  

In deze EV is aangegeven dat de aanbesteding dienstverlening betreft boven de Europese 

drempelwaarde. Dit heeft een praktische achtergrond. U dient de EV ook in te vullen indien u 

verwacht dat uw dienstverlening deze drempelwaarde niet overschrijdt 

 

Met de Eigen verklaring wordt een recente (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van de Kamer van 

Koophandel (KvK) meegestuurd waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. 
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A) Financieel-economische draagkracht (artikel 2.91 en 5.1 Eigen verklaring) 
   Door ondertekening van de Bijlage 1A Verklaring Financiële en economische draagkracht, verklaart de 

Inschrijver bij Inschrijving te voldoen ten aanzien van financieel-economische draagkracht.  
  Zie Bijlage 1A. Verder dient Formulier Eigen Verklaring ingevuld en ondertekend te worden. 

 
 

Samenwerkingsverband 

Inschrijver kan uit een samenwerkingsverband (combinatie van Aanbieders) bestaan. Een 

samenwerkingsverband van Aanbieders kan gezamenlijk als één Inschrijver een offerte indienen. Het 

staat de afzonderlijke leden van het samenwerkingsverband vrij om naast Inschrijver ook als 

onderaannemer in een samenwerkingsverband in te schrijven. Ook kan men op ander perceel 

inschrijven. 

 
Als een inschrijving wordt ingediend door een samenwerkingsverband, dan dient iedere deelnemer van 

het samenwerkingsverband de Eigen verklaring rechtsgeldig te ondertekenen, waarbij ieder lid zich 

individueel en gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de gestanddoening van de verplichtingen 

voortvloeiende uit de Inschrijving/offerte, alsmede de eventuele volledige en juiste uitvoering van de 

Raamovereenkomst in al zijn onderdelen. Tevens dient van alle deelnemers een uittreksel uit het 

handelsregister van de KvK te worden meegezonden. 

 
Het Samenwerkingsverband wijst één penvoerder aan. Communicatie met het 

Samenwerkingsverband zal uitsluitend met de penvoerder geschieden. De penvoerder is bevoegd het 

samenwerkingsverband (in rechte) te binden voor verplichtingen inzake de aanbestedingsprocedure. 

Daartoe dient de penvoerder door alle leden van het samenwerkingsverband gemachtigd te worden. 

4.3 Geschiktheidseisen 
 

De geschiktheidseisen zijn de volgende: 
Financieel-economisch voldoende draagkrachtig. 
Beroepsbekwaamheid van de Aanbieder. 
Beschikking over kwaliteitszorg. 
Integriteitverklaring. 

 
A) Financieel-economische draagkracht (artikel 2.91 en 5.1 Eigenverklaring) 

Door ondertekening van de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures verklaart de Inschrijver bij 

Inschrijving aan onderstaande eisen te voldoen ten aanzien van financieel-economische draagkracht. 

Zie Bijlage 1A. Aan de Eigen verklaring is toegevoegd een apart te ondertekenen verklaring over de 

financieel economische draagkracht van de Inschrijver. Bij gunning kan de aanbestedende dienst de 

Inschrijver vragen bewijzen over te leggen die de verklaring schragen, zoals een 

accountantsverklaring of een samenstellingsverklaring. 

 

Verzekering 

Voor de Aanbestedende dienst is het van belang dat Inschrijver voldoende verzekerd is voor 

bedrijfsaansprakelijkheid en/of beroepsaansprakelijkheid. 

 
Inschrijver dient aan te tonen op adequate wijze verzekerd te zijn, of worden op het moment van 

toelating, voor beroepsaansprakelijkheid. 

 
Geëist wordt: 
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 Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor personen-, letsel- en 

werknemersschade, met een minimumdekking van € 1.250.000 per aanspraak en € 2.500.000 per 

verzekeringsjaar. 

 Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt tegen vermogensschade als gevolg 

van een beroepsfout, met een minimumdekking van € 1.000.000 per aanspraak en € 2.000.000 

per verzekeringsjaar. 

 Een beroep op deze verzekering mag niet zodanig geclausuleerd zijn door een beroep op 

verkoopvoorwaarden of anderszins, dat de dekking in de praktijk kleiner is dan genoemde 

bedragen. 

 
De Inschrijver(s) aan wie is gegund, verplicht(en) zich contractueel om de verzekeringen, die voldoen 

aan de vereisten, onder dezelfde voorwaarden en met minimaal de verzekerde bedragen te 

handhaven, gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst. 

 
Inschrijver kan voorafgaand aan een definitieve beslissing tot toelating gevraagd worden een bewijs 

van verzekering voor de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid aan te leveren door overlegging van 

een gewaarmerkte kopie van de verzekeringspolis(sen) of een verklaring van de verzekeraar waaruit 

duidelijk blijkt: 

de dekking; 

de maximale dekking per aanspraak en per verzekeringsjaar; 

de geldigheidsduur van de verzekering. 

 

Waarheidsgetrouwheidsverklaring 

Inschrijver dient de Waarheidsgetrouwheidsverklaring inde te vullen (Bijlage 1B). 

 

B) Beroepsbekwaamheid (Eigen Verklaring 5.2) 

Op grond van de Jeugdwet zijn Aanbieders rechtstreeks verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

dienstverlening aan de cliënten. Inschrijver dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld 

in de volgende wettelijke regelingen en deze ook toe te passen: 

de Jeugdwet; 

de Wet Toelating Zorginstellingen; 

de Wet bescherming persoonsgegevens en BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 

Gemeenten); 

de Mededingingswet; 

 

In de Eigen verklaring is ruimte om deze eisen aan te kruisen (paragraaf 5.2). Op het invulformulier in 

Bijlage 1C dient de Inschrijver aan te geven dat hij, en indien er sprake is van een 

samenwerkingsverband dat alle deelnemers aan dat samenwerkingsverband voldoen aan de 

wettelijke regelingen. 

 

D) Kwaliteitszorg 

De Inschrijver dient te voldoen aan de eis dat hij ISO, PREZO of HKZ gecertificeerd is, of aantoonbaar 

een ander kwaliteitszorgsysteem kent. Indien Inschrijver gecertificeerd is dient hij op verzoek van de 

Aanbestedende dienst een de kopie van het certificaat te overleggen. Indien Inschrijver meent op 

andere wijze kwaliteitsgarantie te kunnen geven dan hierboven is aangegeven, dan dient dit uitgebreid 

beargumenteerd en zo mogelijk gedocumenteerd te worden overlegd bij de Inschrijving. 

 

D) Integriteitsverklaring (opgenomen in Eigen verklaring) 

Inschrijver zet personeel in dat in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) als bedoeld 
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in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor beroepskrachten en andere 

personen die beroepsmatig met zijn cliënten in contact kunnen komen, welke niet eerder is afgegeven 

dan drie maanden voor het tijdstip waarop betrokkene voor Inschrijver ging werken. 

Alle personen die namens Inschrijver direct en indirect cliëntencontact hebben, moeten op verzoek 

van de Aanbestedende dienst een geldige VOG kunnen overleggen. 

 

 

 

 

4.4 Minimumeisen 
 

De Inschrijver die voldoet aan vormvoorschriften en geschiktheidseisen die in het vorige hoofdstuk en 

de vorige paragrafen staan genoemd, komt in aanmerking voor toetsing aan de minimumeisen. Door 

het invullen van een invulformulier (Bijlage 1E, 1F of 1I) kan de Inschrijver verklaren dat hij aan alle 

minimumvereisten voldoet en toegelaten kan worden tot de ondertekening van de 

Raamovereenkomst. Door ondertekening van de Raamovereenkomst bevestigt Inschrijver nog eens 

dat hij aan de minimumvereisten voldoet. In de Raamovereenkomst wordt verwezen naar de 

minimumeisen die in deze Leidraad staan genoemd. 

 
Indien Inschrijver wenst af te wijken van een minimumeis, dan dient hij dit te motiveren met verwijzing 

naar de eis. Dit blad dient eveneens aan de inschrijving te worden toegevoegd, met verwijzing naar het 

nummer van de betreffende eis. Bijlage 1E geeft hiervoor een format. Dit kan ook gebruikt worden 

voor de motivering van de bijlagen 1I en IF. 

 

In onderstaande eisen wordt de term Inschrijver door elkaar gebruikt. Het gaat om de organisatie die 

inschrijft op de aanbesteding. Hij is de opdrachtnemer en Aanbieder als hij wordt toegelaten tot de 

ondertekening van de Raamovereenkomst en deze wordt/is ondertekend. 

 
Er zijn vervolgens minimumeisen die voor wat betreft de percelen met een raamovereenkomst gelden 

en eisen die perceelspecifiek zijn: 

A. Algemene eisen 

  Wettelijke eisen 

  Beleidsmatige eisen  

  Overige 

B. Eisen Gespecialiseerde Jeugdhulp Jeugd GGZ, perceel 1 

C. Eisen Gespecialiseerde Jeugdhulp Jeugd met een beperking, perceel 2 

D. Eisen Diagnostiek en behandeling van dyslexie, perceel 3 

E. Eisen pleegzorg, perceel 4 

F. Eisen Gespecialiseerde Jeugdhulp: opvoed- en opgroeiondersteuning, perceel 5 

G. Eisen Gedwongen kader (jeugdbescherming en Jeugdreclassering, perceel 6 

 

In Bijlage 1 E zijn de minimumeisen met betrekking tot percelen 1, 2 en 3 voor de aanbieders 

opgenomen. Voorde vrijgevestigde zorgverleners verwijzen wij naar Bijlage 1F. 

Eisen die gesteld worden met betrekking tot  percelen 4, 5 en 6 zijn opgenomen in bijlage 1I 
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5 Subsidie	
 

	

5.1 Subsidiekader 
 
 

Dit hoofdstuk richt zich primair tot Aanbieders die tot en met 2014 subsidie van de provincie Limburg of 

de Rijksoverheid ontvangen voor Jeugdhulp die verleend wordt voor burgers in de gemeenten van 

Midden-Limburg. Andere Aanbieders kunnen hun belangstelling kenbaar maken door het indienen van 

een aanvraag. Het beleidskader uit hoofdstuk 1 geldt ook voor subsidies. Voorwaarden die in 

hoofdstukken 3 en 4 staan genoemd moeten ook in acht worden genomen bij een subsidieaanvraag. 

 

De zeven gemeenten kiezen er voor om voor een aantal vormen van jeugdhulp via subsidierelatie te 

organiseren. De subsidiesystematiek komt er in de kern op neer dat instellingen die door het Rijk en/of 

provincie in de huidige situatie gesubsidieerd worden, vanaf 1 januari 2015 in aanmerking kunnen 

komen voor een subsidie. Deze subsidie wordt dan niet meer verstrekt door het Rijk of de provincie, 

maar door burgemeester en wethouders. Uitgangspunt is dat er een subsidiebeschikking wordt 

afgegeven waarna vervolgens een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten met de subsidieontvanger. 

 

De basis voor het subsidiekader zijn de nieuwe eisen van de Jeugdwet en aan de eisen die de zeven 

gemeenten hebben geformuleerd in hun gezamenlijk beleidsplan. Tevens is de algemene 

subsidieverordening en nadere subsidieregels per gemeente van toepassing.  

 

De gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een subsidieverlening 

door het indienen van een subsidieaanvraag. Hiertoe zal door de gemeenten een 

subsidieverleningsbeschikking worden genomen. De subsidierelatie kan alleen tot stand komen indien de 

subsidieaanvrager meewerkt met een uitvoeringsovereenkomst ter uitvoering van de subsidieverleningsbeschikking. 

Gemeenten bepalen een subsidieplafond per type jeugdhulp of aanbieder. 

 

Hieronder staat deze schematisch weergegeven voor welke diensten via een subsidie worden 

georganiseerd. Vervolgens lichten we de diensten en de beoogde doelen toe. 

 

Typ Jeugdhulp Subsidie

Participerende samenleving, 

preventie, basisvoorzieningen 

Lokaal: Subsidie conform algemene 

subsidieverordeningen. Producten vallen 

buiten de definitie van jeugdhulp en vallen 

buiten dit traject 

Toegang en vrij toegankelijke 

ambulante jeugdhulp (Centrum voor 

Jeugd en Gezin CJG) 

Subsidie , de bekostiging van het CJG valt buiten 

de leidraad 

Gespecialiseerde Jeugdhulp 

voor opvoed en 

opgroeiondersteuning 

Subsidie en in 2016 is sprake van 

continuering van de huidige financieringswijze 

Pleegzorg inclusief crisis Subsidie en in 2016 is sprake van 

continuering van de huidige financieringswijze.  
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Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling en Huiselijk 

geweld (AMHK) 

Subsidie en in 2016 is sprake van 

continuering van huidige financieringswijze. 

Crisisdienst (SEH) Subsidie en in 2016 is sprake van continuering 

van huidige financieringswijze. 

Het gedwongen kader 

(jeugdbescherming en 

jeugdreclassering)

Subsidie en in 2016 is sprake van continuering 

van huidige financieringswijze en gemaakte 

afspraken
 

 

5.1.1 Participerende samenleving, preventie, basisvoorzieningen 

  

Gemeenten stimuleren een participerende samenleving waarin mensen meer voor elkaar willen 

betekenen en waarin eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Gemeenten zetten in op ontzorgen, 

normaliseren en demedicaliseren. Preventie is hierbij een voorwaarde. De basisvoorzieningen 

vervullen hier een belangrijke rol in omdat zij ouders/kinderen regelmatig zien en hebben ook een 

belangrijke signaleringsfunctie. Ze zullen ondersteund worden door professionals van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) bij het in eigen kracht zetten van het kind/gezin. 

 

De bekostiging van activiteiten voor de participerende samenleving, preventie en 

basisvoorzieningen vormen geen onderdeel van deze Leidraad, deze worden regulier al bekostigd 

door de Gemeenten afzonderlijk op basis van hun algemene subsidieverordeningen en nadere 

subsidieregels. 

 

5.1.2 Toegang en vrij toegankelijke ambulante jeugdhulp (Centrum voor Jeugd en Gezin 

CJG) 

 

De Gemeenten hebben er voor gekozen om vanaf 1-1-2015 de toegang en de vrij toegankelijke 

jeugdhulp onder te brengen bij het CJG. Als gevolg van deze nieuwe opdracht is het CJG 

ondergebracht bij een nieuwe stichting bij het Algemeen maatschappelijk werk –Midden- Limburg. Het 

CJG behoudt haar laagdrempelige functie voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Het CJG is 

daarnaast uitgebreid met jeugd- en gezinswerkers die in gebiedsgebonden teams gaan werken. 

Ambulante werkers uit de huidige specialistische jeugdzorg zullen in deze teams gaan werken. 

Hiermee zijn er integrale teams ontstaan in het voorliggend veld, die snel en vroegtijdig ouders en 

jeugdigen ondersteunen. Instroom (gespecialiseerde) jeugdhulp wordt hiermee verminderd. Het CJG 

vormt (met de huisartsen en medisch specialisten) de toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp. 

Er worden afspraken gemaakt met de zorgverzekering, huisartsen en medisch specialisten over 

verwijzingen. De bekostiging van het CJG valt buiten deze leidraad. 

 

5.1.3 Gespecialiseerde Jeugdhulp opvoedondersteuning 

 

Gespecialiseerde jeugdhulp: opvoedondersteuners richten zich op jeugdigen en hun opvoeders met 

relatieve zware problemen bij opvoeden en opgroeien. De problemen uiten zich meestal in 

gedragsproblemen, opstandig gedrag en ruzies, emotionele problemen, tekorten in sociale 

competenties, druk gedrag, vaak in combinatie met opvoedingsproblemen. 

 

Deze vorm van jeugdhulp wordt ingezet door de jeugd- en gezinswerkers (CJG) als de ambulante 
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hulpverlening binnen de jeugd en gezinsteams onvoldoende resultaat levert. Het CJG of de huisarts 

of medisch specialist vormen ook de toegang voor deze vormen van hulp. Zonder opdracht kan de 

hulp door opdrachtgever niet betaald worden. 

 

Gespecialiseerde jeugdhulp is in praktijk ondersteunend aan het gezin en de jeugd- en gezinswerker 

en worden tijdelijk bij het gezin betrokken/ “erbij gehaald” binnen de werkwijze 1Gezin1Plan. In eerste 

instantie voor consultatie om de jeugd- en gezinswerker in staat te stellen hulpverlening op maat te 

laten bieden. Is er meer gespecialiseerde hulp, begeleiding of behandeling nodig is waarvoor 

expertise nodig is die niet belegd is bij het CJG, dan wordt de specialist ingezet, Behandeling of hulp 

vindt in principe ambulant (in de directe omgeving van het kind/het gezin) plaats.  

Indien nodig kan de jeugdige (tijdelijk) in een gespecialiseerd voorziening verblijven, bijvoorbeeld voor 

dagbehandeling of 24-uurs verblijf. 

 

Het behandel-, begeleidings of hulptraject is individueel maatwerk, waarbij de behandeling, 

begeleiding of hulpverlening individueel met ouders en/of groep plaats vindt. Waar nodig wordt 

multidisciplinaire hulp ingezet. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag en de gestelde 

(gezins)doelen, waarbij het adagium geldt: zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Interventies 

dragen bij aan het terugdringen van problemen en stoornissen op latere leeftijd. Na afronding wordt 

afgesproken hoe het kind, gezin en de jeugd- en gezinswerker verder gaan. 

 

De gemeenten vragen van de aanbieders van gespecialiseerde jeugdhulp om medeverantwoordelijk 

te nemen voor het ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren. Dit betreft vooral een 

attitudeverandering. Ook vragen we aan de gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders om 

verantwoordelijkheid te nemen voor de schaarse maatschappelijke middelen die voor de jeugdhulp 

beschikbaar zijn. Dit betekent onder andere “onterechte” verwijzingen terugleggen bij het voorliggend 

veld (het CJG) in plaats van er zelf mee aan de slag gaan en daarnaast de eigen hulpverlening zo kort 

als mogelijk te houden, door “afschalen” naar het voorliggend veld. Andersom schaalt het voorliggend 

veld op naar de gespecialiseerde jeugdhulp als dat nodig is. Het “op- en afschalen” is de 

verantwoordelijkheid van de professional. De samenwerking tussen het CJG en de gespecialiseerde 

jeugdhulp is daarom noodzakelijk. 

 

Hoe het aanbod georganiseerd is, is aan de aanbieders van jeugdhulp zelf te bepalen. Gemeenten 

zullen niet sturen op de organisatie van de gespecialiseerde jeugdhulp. Gemeenten zullen wel 

kwaliteitseisen stellen aan het aanbod en resultaten toetsen. 

 

Crisishulp en opvang biedt acuut hulp en tijdelijk verblijf aan een jeugdige in een pleeggezin of in een 

instelling, wanneer er sprake is van een crisissituatie in een gezin waardoor op zeer korte termijn 

opvang en hulp voor een jeugdige buiten het gezin noodzakelijk is. De voorkeur gaat uit naar het 

plaatsen van de jeugdige binnen het eigen netwerk, of als dit niet mogelijk is in een (crisis) pleeggezin 

of andere voorziening. Het verlenen van jeugdhulp in crisissituaties is de verantwoordelijkheid van de 

zorgaanbieders. Hierbij maken we onderscheid in drie vormen van jeugdhulp: ambulante crisiszorg, 

crisis (netwerk)pleegzorg en residentiële crisiszorg. 

 

Doelen: 

 De gespecialiseerde jeugdhulp werkt ambulant, is op maat, snel inzetbaar, rond het gezin en 

werkt met de methodiek 1Gezin1Plan. 

 De gespecialiseerde jeugdhulp voldoet aan het (gemeentelijke) kwaliteitskader. 

 De gespecialiseerde jeugdhulp neemt medeverantwoordelijkheid voor een beheersbare instroom. 

 

5.1.4 Pleegzorg 



48

 
 

   

 

Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging 

van de oorspronkelijke opvoedsituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het 

pleegkind, de pleegouders en de ouders door een hulpverleningsinstelling. Vanaf 1 januari 2015 

organiseert de gemeente de toegang tot de pleegzorg via de jeugd- en gezinsteams. Pleegzorg kent 

verschillende vormen, voor korte en langere tijd, maar ook in deeltijd, waardoor maatwerk geboden 

kan worden bij de hulp aan kinderen en hun ouders. Specifieke aandacht binnen de pleegzorg gaat uit 

naar het werven en selecteren van potentiële pleegouders en het matchingsproces tussen 

pleegouders en kind, omdat dit cruciaal is voor een succesvolle en duurzame pleegzorgplaatsing.  

 

Met het innovatieplan “Pleegzorg Limburg” (voorheen “Prima Pleegzorg”) hebben de provincie 

Limburg en de provinciale aanbieders van pleegzorg vanaf 2007 geïnvesteerd in de kwaliteit van 

pleegzorg.  

 

Prima Pleegzorg heeft geleid tot pleegzorg die werkt met één gezicht, die werkt vanuit sociale 

netwerkstrategieën en die de biologische ouders van het pleegkind meer bij de uitvoering van de 

pleegzorg betrekt dan daarvoor. In deze netwerken wordt deelname van iedereen die voor een 

jeugdige belangrijk is geborgd en wordt integraal en vraaggericht gewerkt. Zodoende is er één 

pleegzorgproces waarin ook de ouders, de betreffende jeugdige, zijn of haar familie en andere 

mensen uit het sociale netwerk participeren. De focus ligt daarbij op een doorgaande ontwikkeling van 

het kind in een stabiel en veilig netwerk van zowel het gezin als het pleeggezin. 

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij volgens de methodiek “Pleegzorg Limburg” werken. 

 

De gemeenten zijn van mening dat, mits veilig en verantwoord, kinderen zoveel mogelijk in de eigen 

woonplaats worden geplaatst om daarmee het positieve netwerk rondom het kind (school, vrije tijd, etc.) 

zoveel mogelijk in tact kan worden gehouden. Na plaatsing in een pleeggezin wordt gewerkt aan 

(gedeeltelijke) terugkeer van het kind in het gezin. Opname in een pleeggezin heeft tot slot de voorkeur 

boven de plaatsing in een instelling, tenzij er sprake is van opname ten behoeve van een intramurale 

behandeling. 

Doelen: 

 Er worden minder kinderen uit huis geplaatst. 

 Het aantal netwerkpleeggezinnen t.o.v. bestandsnetwerken wordt verhoogd; Het 

aantal terugplaatsingen naar het eigen gezin wordt verhoogd. 

 

5.1.5 Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld 

 

Voor de tot stand koming van het Advies Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) 

loopt een apart traject met alle gemeenten in de regio NML. We hebben hier ook de 

verantwoordelijkheid voor behandeling van alle zorgmeldingen neer gelegd (zoals de huidige 

zorgmeldingen bij BJZ). De toeleiding en handelingswijze van zorgmeldingen is herzien. Gezien de aard 

van de meldingen zal er onderscheid gemaakt worden tussen de afhandeling van de zorgmeldingen en 

de meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar hiermee is er wel één duidelijke plek 

ontstaan voor alle meldingen rondom zorgelijke situaties van kinderen. Er is samenwerking tussen het 

AMHK, de raad voor kinderbescherming, CJG, de lokale teams vanuit het brede sociale domein en het 

veiligheidshuis. Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMHK) wordt 

bovenregionaal gesubsidieerd. 

 

5.1.6 Crisisdienst (SEH) 

 

Gemeenten zijn in acute situaties, waar onmiddellijke actie nodig is, verantwoordelijk voor dat de 
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jeugdhulp altijd direct bereikbaar en beschikbaar is. Dit betekent dat te allen tijde (24/7) iemand 

bereikbaar is die crisisinterventie kan bieden en de jeugdige op een snelle en deskundige manier naar 

de juiste hulp kan verwijzen. Crisisinterventie gebeurt door de crisisdienst. In 2016 blijft deze taak bij 

de SEH liggen mits de regio Noord- en Zuid-Limburg die keuze ook maken. Deze dienen door BJZ in 

een subsidieaanvraag te worden vertaald Daarnaast moet de benodigde hulp ook direct worden 

geleverd. Het verlenen van jeugdhulp in crisissituaties is de verantwoordelijkheid van de 

zorgaanbieders binnen de verschillende percelen en ook binnen deze percelen beschreven. 

 

De regio’s Noord- en Midden-Limburg kiezen ervoor gezamenlijk de huidige inzet van toeleiding en 

verlening van jeugdhulp in crisissituaties te continueren. Het jaar 2015 e.v. wordt gebruikt om de 

crisisdienst te innoveren en te kijken hoe deze dienst kan transformeren.  

 

Doelen: 

 Er is m.b.t. crisisdienst inzicht in de mogelijkheden om de crisisopvang/hulp voor kinderen die 

jeugdhulp ontvangen integraal, efficiënt en goedkoper in te richten. 

 Er is 24-uurs hulp beschikbaar voor jeugdigen met een acute hulpvraag die nog niet in zorg zitten. 

 

 

5.1.7 Het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) 

 

 

5.1.8 Vervoer 

 

Het onderdeel vervoer maakt deel uit van betreffende percelen. De aanbesteding / ontwikkeling van 

het doelgroepenvervoer (Wmo - vervoer, Leerlingenvervoer, AWBZ extramuraal vervoer en WSW - 

vervoer) gebeurt op schaal van Noord- en Midden - Limburg. Er wordt naar gestreefd dat er op 11 

december 2016 wanneer de provinciale OV Concessie afloopt c.q. met ingang van 2017, een nieuwe 

organisatie van het doelgroepenvervoer start. Bij de ontwikkeling daarvan wordt tevens samengewerkt 

met de regio Zuid - Limburg en de Provincie Limburg. 

 

Het "nieuwe" doelgroepenvervoer is nauw gekoppeld aan de drie decentralisaties, waarbij er een 

regiecentrale zal worden ontwikkeld en het vervoer opnieuw wordt georganiseerd en ingekocht. Voor 

de juridische vorm van de regiecentrale worden nog voorstellen gedaan. 

 

Voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met grofweg 31 december 2016 zal het 

doelgroepenvervoer worden meegenomen bij de offerte - uitvraag voor het opdracht geven in het 

sociaal domein. Het betreft hier de nieuwe vervoerstaken die er voor Gemeenten bij komen. Het 

Leerlingenvervoer blijven vooralsnog gewoon in stand. Tegelijkertijd wordt het nieuwe 

doelgroepenvervoer de komende twee jaar ontwikkeld 

5.2 Subsidieproces 
 

Subsidieverlening door de zeven gemeenten vindt plaats op basis van de lokale 

subsidieverordeningen.In de subsidieverordening staat de  subsidiegrondslag en de –criteria waaraan 

subsidieaanvragen moeten voldoen opgenomen.  Ten behoeve van de subsidie stellen de gemeenten 

nadere subsidieregels op. De gemeenten zullen zoveel mogelijk uniformiteit in de subsidieregels 

betrachten. De minimumeisen/subsidievoorwaarden voor de gespecialiseerde jeugdhulp staan 

opgenomen in Bijlage 1I van de leidraad. 

Op basis van de subsidieaanvragen kan zo nodig overleg plaatsvinden tussen gemeenten en 

aanbieder. Als de subsidie wordt verleend, wordt er een ‘besluit tot subsidieverlening’ opgesteld. In 

deze beschikking met een uitvoeringsmaatregel staat alle relevante informatie over de te verlenen 
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subsidie. In de beschikking tot subsidieverlening wordt de voorwaarde opgenomen dat de 

subsidieontvanger meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst in de zin van 

artikel 4:36 lid 2 van de Awb. In de uitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd  dat de 

subsidieontvanger verplicht is de gesubsidieerde activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren (artikel 

4:36 lid 2 van de Awb). Ook wordt daarin aangegeven of en hoe er gewerkt zal worden met 

voorschotten. 

 

Een subsidie wordt eerst verleend, waarna de gesubsidieerde activiteit kan worden uitgevoerd. Na 

afloop wordt bekeken of het geld goed is besteed - de zogenaamde verantwoording - waarna de 

subsidie definitief wordt vastgesteld. Voor de verantwoording werken gemeenten met jaarplannen en 

jaarbegrotingen (dit sluit aan bij de bestaande systematiek van instellingen en levert geen apart werk 

op). Aan het verlenen van de subsidie worden in de subsidiebeschikking meetbare activiteiten en/of 

prestaties aan gekoppeld.  
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5.3 Planning 
 

Het indienen van een subsidieaanvraag kan uitsluiten schriftelijk, gericht aan de individuele 

colleges van de zeven gemeenten. zie verder paragraf 5.4. 

De subsidieaanvraag dient e worden ingediend bij de colleges vóór 1 0 september 2015 

 

De Plafondbedragen voor de subsidies worden in september door de gemeenten vastgesteld. 

 

Voor het subsidieproces geldt de volgende indicatieve planning: 

 

 Procedurestap Datum/periode 

1 Subsidiekader  

 Publicatie subsidieproces  Jeugdhulp 2017  27 mei 2015 

2 Indienen subsidieaanvragen  

 Indiening subsidieaanvraag 10 september 2015 

3 Besluitvorming  

 Beoordelen subsidieaanvragen en 

voeren van budgetoverleg
 september/oktober 2015 

 Voorlopige beschikkingen (onder 

voorbehoud van goedkeuring van de
3 november 2015 

 Besluitvorming Uiterlijk 31 december 2015 

4 Uitvoering  

 Ingangsdatum subsidie 1 januari 2016 

Tabel  Indicatieve planning 

5.4 Subsidieaanvraagprocedure 
 

Voor de subsidieaanvraag stellende gemeenten van Midden-Limburg nadere subsieregels op in 

aansluiting op de gemeentelijke subsidieverordeningen. Instellingen die in 2015 een 

subsidieovereenkomst hebben dienen een nieuwe subsidieaanvraag in bij de individuele gemeenten. 

 

Voor de functies waar subsidieverlening voor geldt, bevat de “de nadere subsidieregels” de 

subsidiegrondslag en de –criteria waaraan subsidieaanvragen aan moeten voldoen. Aanbieders 

kunnen vervolgens een subsidieaanvraag indienen. Ter uitvoering van een beschikking tot verlening 

van een budgetsubsidie zal op basis van de algemene subsidieverordening/nadere subsidieregels van 

de betreffende gemeente(n) een uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van budgetsubsidie worden 

afgesloten waaraan meetbare activiteiten en/of prestaties worden gekoppeld. is als bijlage 1H 

opgenomen bij deze leidraad.  

Vragen dienen uiterlijk 5 juli 2016 per email te worden ingediend op het adres inkoop3D@midden-

limburg.nu  

Wij verwijzen u verder naar hoofdstuk 3 (en paragrafen 4.2 en 4.3) voor: 

 Geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden (zie 3.2 – en ook 4.2) 
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 Contactgegevens (zie 3.3) 

 Inlichtingen (zie 3.4) 

 Tegenstrijdigheden en onjuistheden in de Leidraad en bijlagen (zie 3.5) 

 Voorbehoud (zie 3.12) 

 

De subsidieaanvragen dienen te worden gericht aan de colleges van burgemeester en wethouders van 

de respectievelijke zeven gemeenten van Midden-Limburg. Het subsidiebesluit is een besluit in de zin 

van de Awb.  

 

De subsidieaanvraag dient in elk geval de volgende onderdelen te bevatten (zie ook hoofdstuk 3): 

 Beschrijving van de activiteiten, diensten of producten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

 Aantal cliënttrajecten per cliënttype, aantal uur per cliënttraject, uurprijs. 

 Omvang van de dienstverlening (zoals aantal cliënten of eenheden) in de zeven Limburgse 

gemeenten (aangeven per gemeente). 

 Het gevraagde subsidiebedrag. daarbij dient rekening te worden gehouden met een korting die 

tenminste het percentage bedraagt dat landelijk is bepaald. 

 Informatie over de Subsidieaanvrager (conform hetgeen in paragraaf 3.2 Informatie over de 

Inschrijver, staat opgenomen). Inclusief uittreksel KvK. 

 Verklaringen door invulling van de Bijlagen 1A (onderdeel Financieel-economisch draagkracht), 1 

B en 1C. 

 Invulling Bijlage 1I met minimumeisen. 

 

Algemene en vormvereisten Subsidieaanvraag 

  

  De aanvraag dient door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar (rechtmatige bestuurder 

volgens KvK-register) te worden ondertekend. 

De aanvraag dient te zijn gesteld in de Nederlandse taal.  

  De aanvraag dient gebaseerd te zijn op in dit hoofdstuk genoemde geschiktheidseisen en 

minimumeisen (Bijlage 1I dient te worden ingevuld). 

  Alle kosten verbonden aan het opmaken en/of indienen van de aanvraag zijn volledig voor 

rekening van de Aanbieder. 

 Het doen van een aanvraag houdt in dat u instemt met bepalingen in dit hoofdstuk van deze 

Leidraad en de bijbehorende bijlagen. 

  Indien zich wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in uw bedrijfsvoering welke van invloed 

zijn op de voortgang en afhandeling van de aanvraagprocedure of daarna, indien een besluit is 

genomen, dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de contactpersonen van 

subsidiegever. 

  Voor subsidie komen alleen Aanbieders in aanmerking die zowel op de dag van de aanvraag van 

de offerte als op de dag van de beslissing voldoen aan de eisen die in de Leidraad en bijlagen zijn 

vermeld 

U dient gebruik te maken van in de bijlagen bijgeleverde Invulformulieren. Het is niet toegestaan 

om de tekst van deze invulformulieren te wijzigen. 

  Subsidiegever zal, behoudens wettelijke verplichtingen, het vertrouwelijke karakter van de door de 

u verstrekte inlichtingen respecteren en deze zonder uw toestemming niet met derden delen. 

  Alle door u gegeven informatie mag door opdrachtgever worden gecontroleerd.  

  Het verstrekken van onjuiste gegeven  kan leiden tot uitsluiting van de aanvraagprocedure. 
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Partijen: 
 

1. De Gemeente Echt-Susteren, gevestigd Nieuwe Markt 55 6101 CV te Echt, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester J.W.M.M.J. 
Hessels, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

2. De Gemeente Leudal, gevestigd Leudalplein 1, 6093 HE te Heythuysen, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester A.H.M. 
Verhoeven, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

3. De Gemeente Maasgouw, gevestigd Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester S.H.M. Strous, 
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders op 2 
september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

4. De Gemeente Nederweert, gevestigd Gutjesweg 2, 6031 ET Raadhuisplein 1, 6031 VR te 
Nederweert, in dezen op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door burgemeester H.F.M. Evers, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 
'Opdrachtgever'. 

5. De Gemeente Roerdalen, gevestigd Schaapsweg 20, 6077 CG te Sint Odiliënberg, in dezen op 
grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester M.D. 
Boer-Beerta, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

6. De Gemeente Roermond, gevestigd Markt 31, 6041 EM te Roermond, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester M.J.D. Donders 
- de Leest, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

7. De Gemeente Weert, gevestigd Wilhelminasingel 101, 6001 GS te Weert, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester A.A.M.M. 
Heijmans, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 
 

8. «Naam_aanbieder», gevestigd te «plaats» en aldaar kantoor houdende aan de «adres», ten deze 
vertegenwoordigd door «naam_bevoegd_vertegenwoordiger»,«functie», hierna te noemen: 
'Aanbieder' of 'Opdrachtnemer'. 

 
Tezamen te noemen Partijen, 
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Overwegende dat: 

 

1. De Gemeente, in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015, 
haar Burgers Maatwerkvoorzieningen dient te verstrekken ter ondersteuning van hun 
Zelfredzaamheid en Participatie voor zover de Burger deze in verband met een beperking, 
chronische, psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met Gebruikelijke hulp, 
met Mantelzorg of met behulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, voldoende 
zelfredzaam is of in staat tot Participatie of te handhaven in de samenleving. 

2. Gemeenten van Midden-Limburg oost en Midden-Limburg west een aanbestedingsprocedure zijn 
gestart, gepubliceerd d.d. 14 juli 2014 via www.Tenderned.nl met kenmerk 44406; 
referentienummer 1014101a, www.Pleio.nl (is vervangen door 
http://www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml) en aangekondigd in lokale media en op 
gemeentelijke websites om Aanbieders te verwerven die Maatwerkvoorzieningen in het Sociaal 
Domein verlenen aan inwoners van de Gemeenten. 

3. Aanbieder bereid is de door Gemeenten gewenste dienstverlening uit te voeren en hiertoe een 
aanbieding heeft ingediend. 

4. Aanbieder voldoet aan alle door Gemeenten gestelde eisen en voorwaarden die staan genoemd 
in de Leidraad Inkoop en Aanbesteding Wet maatschappelijke ondersteuning Midden-Limburg 
oost en Midden-Limburg west, kenmerk 1014101-058. En de geactualiseerde Leidraad d.d. 6 juni 
2016, inclusief bijlagen. 

5. De Gemeenten allen individueel de toegang tot Maatwerkvoorzieningen hebben geregeld. 
6. De dienstverlening van Aanbieder aansluit bij hetgeen is omschreven in het Beleidskader nieuwe 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het Beleidsplan Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 zoals door de colleges van de Gemeenten is vastgesteld. 

7. Partijen accepteren dat zowel nu als in de toekomst onzekerheden bestaan met betrekking tot de 
dienstverlening en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, in de breedste zin des woords 
waarmee voortschrijdend inzicht kan leiden tot wijzigingen dan wel aanpassingen van deze 
Raamovereenkomst. 

8. Partijen erkennen dat flexibiliteit en proactief delen van wederzijdse deskundigheid en ervaringen 
een essentieel onderdeel van de transitie, transformatie en dienstverlening is. 

9. Aanbieder bereid is deel te nemen aan bijeenkomsten waarin Gemeenten en Aanbieders werken 
aan de transformatie in de uitvoering van de Wmo 2015. 

10. Dat, bij nader overeen te komen dienstverlening, de voorwaarden en eisen als omschreven in het 
Programma van Eisen in de Leidraad Inkoop en Aanbesteding Midden-Limburg oost en Midden-
Limburg west als richtlijn fungeren. 

11. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst Gemeenten met Aanbieders aanvullende 
dienstverlening van vergelijkbare aard en nader te bepalen omvang kunnen overeenkomen, voor 
zover deze betrekking heeft op het Sociale Domein. 

12. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst Gemeenten aanbieders aan de contractering 
van het Sociaal domein kunnen toevoegen dan wel de Raamovereenkomst van bestaande 
Aanbieders uitbreiden, voor zover deze Aanbieders voldoen aan alle bepalingen van deze 
Raamovereenkomst en de geschiktheidseisen en minimumeisen uit de Leidraad. 

13. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst gecontracteerde Aanbieders de mogelijkheid 
hebben om de Raamovereenkomst gemotiveerd te beëindigen, waarbij rekening gehouden wordt 
met de belangen van alle betrokkenen, waaronder Personeel en Cliënten. 

14. Partijen de randvoorwaarden waaronder de dienstverlening wordt uitgevoerd schriftelijk wensen 
vast te leggen in deze Raamovereenkomst. 
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Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 

Artikel 1. Definities 

In deze Raamovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
Begrip Definitie 
0e lijn De alledaagse interacties tussen mensen in hun omgeving - 

ofwel de sociale samenhang - die ervoor moeten zorgen dat 
burgers in staat zijn zich zoveel mogelijk op eigen kracht en/of 
met behulp van de directe omgeving in de samenleving te 
handhaven. 

1e lijn Lichte(re) vormen van ondersteuning, burgers die een steuntje 
in de rug nodig hebben om zich (weer) in de samenleving te 
kunnen handhaven. 

2e lijn De zwaardere, meer specialistische vormen van 
ondersteuning. 

Aanbestedende dienst De samenwerkende gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.  

Aanbieder/Inschrijver Natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college 
gehouden is een algemene voorziening of een 
maatwerkvoorziening (zorg, ondersteuning, begeleiding) te 
leveren nadat hij een Inschrijving heeft ingediend en deze is 
gegund. 

Algemene voorziening Aanbod van diensten of activiteiten dat - zonder voorafgaand 
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van de gebruikers - toegankelijk is en dat is 
gericht op het versterken van zelfredzaamheid en participatie 
of op opvang. 

Arrangement Door de Gemeente opgestelde mix van (ondersteuning- en 
begeleidings)mogelijkheden passend bij de vraag en 
omstandigheden van de burger/cliënt. Het Arrangement bevat 
ook de te behalen resultaten, de looptijd en specifieke functies 
van de Algemene voorzieningen en Maatwerkvoorzieningen.  

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Beschermd wonen Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij 

behorend toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen 
van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en 
psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch 
ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of 
maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de 
cliënt of anderen; bestemd voor personen met psychische of 
psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen 
kracht te handhaven in de samenleving. 

Bestaande cliënt Een cliënt die overgangsrecht heeft in kader transitie AWBZ-
Wmo en per 1 januari 2015 aanspraak maakt op 
ondersteuning. De bestaande cliënt heeft bij de overgang naar 
de Wmo op 1 januari 2015 een geldige indicatie en meestal al 
een relatie met de aanbieder wat betreft de nieuwe taken die 
per 1 januari 2015 bij Gemeenten komen te liggen. 

BSN Burger Servicenummer. 
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BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
CAK Centraal Administratiekantoor. berekent en incasseert eigen 

bijdragen voor de WLZ en de Wmo. 
Calamiteit Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft 

op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig 
schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. 

Centrumgemeente Gemeente die in een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband volgens de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) een bepaalde functie uitvoert voor 
omliggende gemeenten. 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. 
CPB Centraal Planbureau. 
Cliënt Persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of 

aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden 
budget is verstrekt of door of namens wie een melding is 
gedaan.  

CliëntgegevensPersoonsgegevens Alle persoonlijke en cliëntspecifieke gegevens waaronder 
NAW-gegevens en het vastgestelde Arrangement en 
Ondersteuningsplan. 

Cliëntondersteuning Ondersteuning met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de 
zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo 
integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, 
Jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 

Couleur locale De stemming of sfeer die lokaal overheersend is en het 
bijzondere karakter aanduidt. 

Dagbesteding Overkoepelende term voor onder meer dagactiviteiten, 
dagopvang, arbeidsmatige dagbesteding en creatieve 
dagbesteding. 

Decentralisatie   Het overhevelen van taken en bevoegdheden naar een lager 
niveau van bestuur. 

Formele zorg Diegenen die beroepsmatig in de zorg en ondersteuning 
werkzaam zijn. 

Gebruikelijke hulp  Hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid 
mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende 
kinderen of andere huisgenoten. 

Gemeenten Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond, Weert. 

Huiselijk geweld Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging 
daarmee door iemand uit de huiselijke kring. 

Huiselijke kring Een familielid, huisgenoot of mantelzorger. 
Hulpmiddel Roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de 

zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te 
nemen. 

Inclusieve samenleving Samenleving waarin mensen met beperkingen zoveel mogelijk 
in staat worden gesteld op gelijke voet met anderen te 
participeren. 

Informele zorg Zorg en ondersteuning die wordt verleend door mantelzorgers, 
familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers aan mensen die 
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zorg en ondersteuning nodig hebben, zonder daarvoor 
aanspraak te maken op betaling van loon. 

Inschrijver / Aanbieder Natuurlijke of rechtspersoon die een offerte uitbrengt of een 
aanbieding doet in reactie op deze Leidraad. 

Leidraad Dit document voor uitvraag onder aanbieders met daarin 
onder meer opgenomen inschrijfprocedure, planning, 
geschiktheidseisen en minimumeisen. De Leidraad is er op 
gericht te komen tot selectie van aanbieders waarmee de 
gemeenten Raamovereenkomsten Wmo sluiten. 
 
 

Maatschappelijke ondersteuning 1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en 
 vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, 
 diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de 
 veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede 
voorkomen  en bestrijden van huiselijk geweld.  
2.  Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de 
participatie  van personen met een beperking of met 
chronische psychische  of psychosociale problemen zoveel 
mogelijk in de eigen  leefomgeving.  
3. Bieden van beschermd wonen en opvang. 

Maatwerkvoorziening Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van 
een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen. Voorzieningen 
als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wmo 2015. 

Mantelzorg Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, 
beschermd wonen of opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit 
een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet 
wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. 

Nieuwe cliënt Een cliënt die geen overgangsrecht heeft in kader transitie 
AWBZ-Wmo en niet eerder dan 1 januari 2015 aanspraak 
maakt op ondersteuning. Er is nog geen relatie tussen cliënt 
en aanbieder wat betreft de nieuwe taken die per 1 januari 
2015 bij Gemeenten komen te liggen. Ook wordt hieronder 
verstaan een bestaande cliënt die na 1-1-2015 wordt 
geherindiceerd. 

Nza Nederlandse zorgautoriteit. 
Ondersteuningsplan / Zorgplan Plan opgesteld door Aanbieder met arrangement aan 

ondersteuning voor de Cliënt (individu of gezin) bestaande uit 
Maatvoorzieningen.  

Opdrachtgever Gemeente die Aanbieder opdracht geeft tot verlenen van een 
dienst aan een cliënt. 

Opvang Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie 
hebben verlaten, al dan niet in verband met risico's voor hun 
veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en die niet in staat 
zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

Participatie Deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. 
PGB Persoonsgebonden Budget; bedrag waaruit namens het 

college betalingen worden gedaan voor diensten, 
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen 
die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt 
van derden heeft betrokken. 
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Plan Zie: Ondersteuningsplan 
Regisseur Door de gemeenten in Midden-Limburg nog nader te bepalen 

persoon of organisatie (bijv. sociaal wijkteam); vooralsnog in 
2015 de Wmo-consulent. 

PV Persoonlijke verzorging. 
Sociaal netwerk Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie 

de cliënt een sociale relatie onderhoudt. 
Sociale domein (decentralisaties) Decentralisaties van de AWBZ naar Wmo, de Jeugdhulp en 

de Participatiewet. 
Transformatie Doelbewuste verandering/omvorming. gedoeld wordt op het 

omvormen van de voorzieningen, het integraal werken en de 
cultuurverandering binnen de gemeenten, in de 
zorginstellingen en bij de cliënten. 

Transitie Overdracht van taken zonder veel inhoudelijke wijzigingen. 
Concreet: overname en organisatorische inbedding van de 
nieuwe Wmo taken bij de gemeenten. 

Uitvoeringscontract Contract tussen individuele gemeente en Aanbieder over de 
levering van diensten aan cliënten in de gemeente waarin in 
aantallen cliënten en budgetten zijn opgenomen. 

Verordening Een voor burgers algemeen bindende regeling, vastgesteld 
door de overheid. 

Voorziening Algemene voorziening of maatwerkvoorziening. 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
WLZ Wet Langdurige Zorg; nieuwe benaming voor de kern-AWBZ. 
Wmo (2015) Wet maatschappelijke ondersteuning (wijziging 2015, 

opgenomen in Staatscourant 2014). 
WNT Wet Normering Topinkomens 
WTZi Wet toelating Zorginstellingen 
Zelfredzaamheid In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 

dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een 
gestructureerd huishouden.  

ZIN Zorg In Natura. 
Zorgaanbieder Zie Aanbieder 
Zorgplan  Zie Ondersteuningsplan. 
Zvw Zorgverzekeringswet. 
 

Artikel 2. Algemene bepalingen 
2.1. Voorwerp van deze Raamovereenkomst is de dienstverlening voor het bieden van 

Maatwerkvoorzieningen op grond artikel 1.2.1 sub a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
van Gemeenten. 

2.2. De dienstverlening waarop deze Raamovereenkomst toeziet is verdeeld in drie percelen: 
I. Individuele begeleiding, inclusief kortdurende ondersteuning. 
II. Begeleiding in groepsverband (inclusief vervoer; dagbesteding en inloop GGZ). 
III. Kortdurend verblijf. 

2.3. De Leidraad met bijlagen is een integraal onderdeel van de Raamovereenkomst. In geval van 
strijdigheid tussen deze Raamovereenkomst en bepalingen in de genoemde documenten, geldt 
de volgende rangorde, in afnemende volgorde van belangrijkheid: 
I.  De Raamovereenkomst. 
II De Nota van Inlichtingen. 
III De eisen in de Leidraad en de daarbij behorende bijlagen. 
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IV. De Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2012 model VNG. 

 V.  De Inschrijving van de Aanbieder. 
2.4. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen dan wel er sprake is van voortschrijdend 

inzicht welke leiden tot aanpassing van deze Raamovereenkomst, zullen Partijen hier overleg 
over voeren en de aanpassing als getekende addendum bij deze Raamovereenkomst voegen. 

 

Artikel 3. Doel van de Raamovereenkomst 
3.1. De Raamovereenkomst beoogt gelijkluidende voorwaarden te scheppen voor dienstverlening op 

het vlak van Wmo 2015 te scheppen voor de Gemeenten van Midden-Limburg oost en Midden-
Limburg west. 

3.2. De Raamovereenkomst bevat de voorwaarden waarbinnen de Gemeenten van Midden-Limburg 
oost en Midden-Limburg west individueel Uitvoeringscontracten voor concrete dienstverlening 
aan burgers van de Gemeenten kunnen afsluiten met Aanbieders. 

3.3. De Raamovereenkomst beoogt voor bestaande Cliënten de continuïteit van de zorg en 
ondersteuning te waarborgen en voor nieuwe Cliënten zorg en ondersteuning beschikbaar te 
laten zijn. De Raamovereenkomst beoogt daarnaast een kader te schepen om de komende jaren: 
 de zorg/ondersteuning te innoveren. 
 dat samenwerking tussen Aanbieders op lokaal niveau te realiseren en intensiveren. 
 Aanbieders te laten werken met een taakstellend budget 
 de kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen. 
 Gemeenten in de gelegenheid te stellen om met de Aanbieders vorm en inhoud te geven aan 

couleur locale in de dienstverlening. 
 zo min mogelijk bureaucratie bij sturing en verantwoording te laten ontstaan. 

3.4. Alle bepalingen in deze Raamovereenkomst werken onverkort en direct door in het 
Uitvoeringscontract dat Gemeente met Aanbieder sluit. 

3.5. De Raamovereenkomst biedt een kader waarbinnen Gemeenten en Aanbieders kunnen 
overleggen en werken aan Transformatie van de taakuitvoering in het kader van de Wmo 2015. 

 

Artikel 4. Duur van de Raamovereenkomst 
4.1. De Raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2015 en eindigt van rechtswege op 31 december 

2016, zonder dat daarvoor opzegging is vereist. Hierbij geldt dat de Raamovereenkomst 
maximaal twee maal met één jaar kan worden verlengd, exclusief het onderdeel vervoer. Voor 
toetredende Aanbieders geldt dat deze Raamovereenkomst ingaat per 1 januari 2017. 

4.2. Uiterlijk zes maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk mededeling 
gedaan aan Aanbieders of de Raamovereenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd. 

4.3. Deze Raamovereenkomst is eenmalig door Gemeente voor de duur van maximaal zes maanden 
te verlengen indien zich een situatie voordoet waarin beëindiging van de Raamovereenkomst en 
daarmee het Uitvoeringscontract tot discontinuering van de dienstverlening leidt.  

 
Artikel 5. Transformatieoverleg 
5.1. De Gemeenten organiseren gezamenlijk en/of individueel overlegbijeenkomsten om vorm te 

geven aan de Transformatie van de Wmo 2015 taakuitvoering. 
5.2. Aanbieder kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de overlegbijeenkomsten als bedoeld 

in artikel 5.1 van de Gemeenten. Hiertoe wijst iedere Aanbieder een contactpersoon aan, 
alsmede een plaatsvervanger. 

 
Artikel 6. Bekostiging 
6.1. De bekostiging van de taakuitvoering in het kader Wmo 2015 vindt plaats via het jaarlijks ter 

beschikbaar stellen van taakstellende budgetten per Gemeente per Aanbieder. 
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6.2. De jaarlijkse bepaling van de omvang van de budgetten is gebaseerd op het aan de Gemeente 
via het Gemeentefonds beschikbaar gestelde budget voor dat jaar. 

6.3. Bij de bepaling van de ter beschikking te stellen budgetten als bedoeld in artikel 6.1 wordt 
rekening gehouden met aantallen bestaande en nieuwe cliënten in een jaar, handelingen, 
tarieven, budgetkorting in het kader van de decentralisatie van de taken, de benodigde PGB-
budgetten, middelen benodigd voor stimulering van innovatie in de dienstverlening en bestuurs- 
en beheerskosten van de Gemeente.  

 

Artikel 7. Facturatie 
7.1. Aanbieder dient haar verzamelfacturen bij voorkeur eens per 4 weken in bij de Gemeente 

waarbinnen de dienstverlening uitgevoerd is. 
7.2. De verzamelfactuur wordt digitaal ingediend conform het door de Gemeente aangeleverde 

bewerkbare format.  

7.3. Aanbieder brengt uitsluitend de direct aan Cliënt toewijsbare prestatie-eenheden in rekening 
conform de vastgestelde All-in tarieven.  

7.4. Aanbieder dient de verzamelfactuur achteraf en binnen 4 weken na de verstreken maand te 
versturen aan de betreffende Gemeente(n).  

7.5. De betaling van de facturen geschiedt binnen een niet fatale termijn van 30 kalenderdagen na 
ontvangst van en door Gemeente goedgekeurde verzamelfactuur.  

7.6. Gemeente verplicht zich het bedrag van de door hem toegezonden facturen telkens binnen 30 
dagen na verzending te voldoen na eventuele verrekening van extra gemaakte kosten. Bij 
overschrijding van de betalingstermijn is Aanbieder gerechtigd de wettelijke rente in rekening te 
brengen. 

 

Artikel 8. Jaarverslag 
Opdrachtnemer stelt zijn Jaarverslag op, bestaande uit de jaarrekening en kwantitatieve gegevens, 
conform de afspraken die hierover met Opdrachtnemer worden gemaakt en dient deze voor 1 april 
van het jaar volgend op het jaar waarop het jaardocument betrekking heeft in elektronische vorm in bij 
Opdrachtgever. Daarnaast verschaft Opdrachtnemer desgevraagd inzicht in de opbouw en besteding 
van de reserve aanvaardbare kosten. 

 

Artikel 9. Meld- en informatieverplichting Aanbieder 
9.1. Aanbieder heeft een meld- en informatieverplichting ten aanzien van alles wat redelijkerwijs van 

invloed is dan wel kan zijn op de dienstverlening dan wel op de nakoming van verplichtingen uit 
deze Raamovereenkomst. 

9.2. Aanbieder overlegt op aanvraag van Gemeente de rapporten, verslagen en verklaringen over de 
dienstverlening.  

9.3. Het staat Aanbieder niet vrij de verstrekking van de informatie te weigeren. Eveneens staat het 
Aanbieder niet vrij informatieverstrekking te weigeren indien de verzoeken betrekking hebben op 
informatie om na te gaan of er sprake is van één van de ontbindingsgronden uit artikel 11 van 
deze Raamovereenkomst. 

9.4. Aanbieder heeft de plicht om onverwijld en direct bij Gemeenten te melden indien er sprake is 
van één van de ontbindingsgronden uit artikel 11.4 dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat er 
sprake zal zijn van één van deze ontbindingsgronden. 

9.5. Aanbieder rapporteert binnen 4 weken na afloop van elk kwartaal aan de Gemeente de prestaties 
en resultaten van dat kwartaal. 
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Artikel 10. Monitoring en toezicht 
10.1. Gemeente kan steekproefsgewijs de recht- en doelmatigheid van de door Aanbieder in rekening 

gebrachte Ondersteuning controleren. De controle vindt plaats met inachtneming van de 
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en de wettelijke bepalingen rond de verwerking 
van Persoonsgegevens. 

10.2. Bij de controle wordt op verzoek van Gemeente onder meer inzage gegeven in de 
Ondersteuningsplannen en cliëntdossiers indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een juiste 
uitvoering van de controle en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving in 
dezen. 

10.3. Gemeente is gerechtigd door middel van feitelijk onderzoek bij de Cliënt thuis, door middel van 
cliënttevredenheidsonderzoeken (KTO's) of anderszins, de uitvoering van deze Overeenkomst en 
het Uitvoeringscontract te (laten) controleren. Hierbij zullen vooral de kwaliteits- en 
doelmatigheidsaspecten van de verleende Ondersteuning onderwerp zijn van onderzoek. 

10.4. De gemeentelijke toezichthouder, bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo 2015, is belast met het 
houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 

10.5. Aanbieder werkt kosteloos mee aan de in de voorgaande leden beschreven monitoring en 
toezicht, zoals dat redelijkerwijs van Aanbieder mag worden verlangd. 

 
Artikel 11. Niet-nakoming c.q. ontbinding van de Raamovereenkomst 
11.1. Indien de geleverde dienstverlening niet voldoet aan hetgeen gesteld in deze 

Raamovereenkomst inclusief bijbehorende Leidraad met bijlagen, kan Gemeente eisen dat 
Aanbieder voor haar rekening en zo spoedig als mogelijk, zorg draagt voor nakoming op een 
zodanige wijze, dat alsnog volledig wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in deze 
Raamovereenkomst inclusief bijbehorende Leidraad, en het Uitvoeringscontract. Gemeente deelt 
het desbetreffende besluit bij aangetekende brief aan Aanbieder mede. 

11.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is de Partij die toerekenbaar tekort schiet in de 
nakoming van één of meer verplichtingen uit deze Raamovereenkomst aansprakelijk voor 
vergoeding van de door de wederpartij en Cliënt geleden c.q. te lijden schade, met dien 
verstande, dat de eisende Partij alles dient te ondernemen wat redelijkerwijs van haar gevergd 
kan worden om de schade te beperken. 

11.3. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichting(en) uit 
deze Raamovereenkomst en het Uitvoeringscontract, zal de andere Partij hem deswege in 
gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in 
welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk 
geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden geboden om alsnog 
zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.  

11.4. Deze Raamovereenkomst kan met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd:  

1) Indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. 
2) Indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of onderwerp uitmaakt 

van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van 
elke andere soortgelijke procedure. 

3) Door de Gemeente indien de onderneming van de Aanbieder wordt beëindigd. 
4) Door de Gemeente indien de Aanbieder één of meer van haar verplichtingen uit deze 

Raamovereenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de 
uitkomsten van (materiële) controle. 

5) Door de Gemeente indien de Aanbieder een Ernstige fout maakt. 
6) Door de Gemeente indien Aanbieder niet meer voldoet aan de geschiktheidseisen en 

minimumeisen zoals geformuleerd in de Leidraad of vereisten als opgenomen in deze 
Raamovereenkomst. 
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7) Door de Gemeente indien Aanbieder wordt overgenomen door een derde, dan wel fuseert of 
splitst, overdracht van aandelen plaatsvindt of op enige ander vorm waarbij de zeggenschap 
over de onderneming aanmerkelijk wijzigt en Gemeente conform hetgeen is vermeld in artikel 
16 niet akkoord is gegaan.  

8) Door de Gemeente indien de toelating van Aanbieder ingevolge de WTZi wordt ingetrokken.  
9) Indien de Aanbieder in een situatie van niet-toerekenbare tekortkoming verkeert en is aan te 

nemen dat deze langer zou kunnen duren dan dertig kalenderdagen. 
10) Indien de Gemeente ingevolge de wet of lokale besluiten/lokale verordeningen gehouden is 

tot het al dan niet aanmerkelijk aanpassen van de toekenning van voorzieningen aan Cliënten. 
Alvorens tot ontbinding van deze Raamovereenkomst over te gaan, zal Gemeente steeds in 
overleg treden met Aanbieder waarbij het te allen tijde de voorkeur heeft om in gezamenlijk 
overleg te komen tot wederzijdse goedkeuring tot aanpassing van de Raamovereenkomst 
aansluitend bij de dan geldende situatie. 

11.5. Indien één der Partijen op grond van het vorige lid tot beëindiging met onmiddellijke ingang 
overgaat, is de wederpartij jegens de beëindigende Partij verplicht tot vergoeding van de schade 
die door tekortschieten of andere grond voor beëindiging mocht zijn ontstaan.  

11.6. Een (bewuste of onbewuste) onjuistheid dan wel een tekortkoming in de nakoming van hetgeen 
Aanbieder heeft ingevuld dan wel verklaard ten behoeve van de aanbieding welke tijdens dan wel 
na het tekenen van deze Raamovereenkomst bij Gemeenten bekend worden, wordt gelijkgesteld 
met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Raamovereenkomst. Artikelen 11.4 
en 11.5 zijn onverkort van toepassing. 

11.7. Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft Gemeente het recht de 
Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te 
ontbinden indien Aanbieder niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van de uitoefening van 
de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze Raamovereenkomst. 

11.8. Aan de ontbinding van de Raamovereenkomst is in alle gevallen de ontbinding van het 
Uitvoeringscontract gekoppeld.  

11.9. Mochten Partijen de stap richting de rechter wensen te zetten dan kan dit enkel nadat eerst een 
bemiddelingspoging is ondernomen. Hiertoe zal (iedere) Partij één persoon afvaardigen die 
gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter benoemen met het verzoek of deze op basis van een 
unanimiteit tot een oplossing kunnen komen. Enkel wanneer dit niet mogelijk blijkt zal de zaak 
aan de rechter worden voorgelegd. 

 

Artikel 12. Niet toerekenbare tekortkomingen 
12.1. Voor zover Aanbieder een tekortkoming in de nakoming van een verplichting niet kan worden 

toegerekend en hij Gemeente onverwijld en in ieder geval binnen de overeengekomen termijn de 
tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld, komt hij niet in verzuim, is hij 
niet tot schadevergoeding verplicht. 

12.2.  Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan:  
a. Gebrek aan personeel. 
b. Ziekte van personeel. 
c. Tekortschieten van door Aanbieder ingeschakelde derden. 
d. Liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Aanbieder. 

12.3. Aanbieder kan zich slechts op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien hij zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na het (verwachte) intreden van de niet-toerekenbare 
tekortkoming onder overlegging van de nodige bewijsstukken Gemeente schriftelijk en 
gemotiveerd van een dergelijk beroep in kennis stelt. 
 

Artikel 13. Flexibiliteit van de Raamovereenkomst 
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13.1. De Aanbieder kan de Raamovereenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. De opzegging 
kan betrekking hebben op enkele Percelen dan wel op de gehele Raamovereenkomst.  

13.2. Bij de opzegging van de Raamovereenkomst neemt Aanbieder een termijn van zes maanden, na 
bevestiging van ontvangst van de opzegging door Gemeenten in acht.  

13.3. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kunnen nieuwe Aanbieders toetreden dan wel 
bestaande Aanbieders hun Raamovereenkomst uitbreiden met percelen welke ze nog niet 
aanboden.  

13.4. Na ontvangst van het verzoek tot toetreding zullen Gemeenten met een nieuwe aanbieder in 
overleg treden om te bepalen of de aanbieder voldoet aan alle gestelde criteria in deze 
Raamovereenkomst en zoals gehanteerd in de contracteringsprocedure. Nadat is vastgesteld dat 
er geen belemmeringen zijn om de aanbieder toe te laten treden en de feitelijke aanbieding is 
ontvangen, wordt een afspraak gemaakt om de Raamovereenkomst feitelijk te ondertekenen. 
Gemeenten dragen daarna zorg voor de communicatie omtrent de toetreding van de aanbieder 
tot de Raamovereenkomst. 

 

Artikel 14. Verplichtingen bij beëindiging van de Raamovereenkomst 
Indien de Raamovereenkomst met een Aanbieder om welke reden dan ook eindigt voor het einde van 
de looptijd neemt één of nemen meerdere aanbieders in overleg en na afstemming met de 
Gemeenten de dienstverlening over. De latende en opvolgende Aanbieders treden met elkaar in 
overleg over de mogelijke overname van betrokken personeel. Hierbij staat de continuïteit van de 
dienstverlening aan en de wens van de Cliënt voorop. Aanbieders houden de Gemeenten op de 
hoogte van het verloop van het overleg en de uitkomst. 
 

Artikel 15. Continuïteit dienstverlening bij beëindiging van de Raamovereenkomst 
15.1. In geval van beëindiging van deze Raamovereenkomst verplicht de Aanbieder zich tot 

continuering van de afgesproken dienstverlening aan bestaande Cliënten, totdat ook deze door 
Gemeente respectievelijk Cliënt worden beëindigd. 

15.2. De latende Aanbieder is verplicht proactief en open bij te dragen aan een efficiënte en 
zorgvuldige overdracht van Cliënten aan een andere, gecontracteerde, Aanbieder naar keuze 
van de Cliënt en doet dit in overleg met en na akkoord van de Gemeente om zo continuïteit van 
de dienstverlening aan de Cliënt te kunnen garanderen. 

15.3. Het eerste en tweede lid worden toegepast in overleg met Gemeente. 

 

Artikel 16. Fusie, overname en joint ventures 

16.1. De Aanbieder is verplicht Gemeente tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot 
vervreemding of overdracht van de onderneming van Aanbieder, ongeacht de vorm waarin de 
vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke wijze de 
zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert Aanbieder 
Gemeente over de eventuele meerwaarde van de wijziging als bedoeld in de eerste volzin voor 
de dienstverlening alsmede voor de Gemeente. 

16.2. Indien en wanneer gecontracteerde Aanbieders mogelijkheden ten aanzien van fusie en 
overname onderzoeken, geven zij dit aan bij de Gemeente. De Gemeente zal dergelijke 
informatie vertrouwelijk behandelen en alle geheimhoudingsverplichtingen in acht nemen. De 
'nieuwe' entiteit dient te allen tijde de contractuele verplichtingen gestand te doen. 

16.3. Indien er sprake is van fusie en overname tussen gecontracteerde Aanbieders: zodra er akkoord 
is van de Autoriteit Consument en Markt geven de betreffende Aanbieders aan welke 'nieuwe' 
entiteit de contractpartner wordt. Deze entiteit dient aan alle bepalingen uit de Leidraad, de 
daaraan gerelateerde overeenkomsten en overige (werk)afspraken te voldoen. Tevens dient 
deze entiteit te allen tijde voorgaande contractuele verplichtingen gestand te doen. 
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Artikel 17. Overdracht van verplichtingen aan derden 
17.1. Aanbieder kan de uit hoofde van deze Raamovereenkomst met Gemeente overeengekomen 

verplichtingen of zijn rechtsverhouding tot Gemeente alleen met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Gemeente overdragen aan een derde, waaronder begrepen het van deze 
derde (terug) verkrijgen van de eerdere aan deze derde overgedragen verplichtingen. 

17.2. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst bestaat de mogelijkheid dat Aanbieder in 
rechte wordt opgevolgd. In geval van rechtsopvolging neemt de rechtsopvolger deze 
Raamovereenkomst en Uitvoeringscontracten in zijn geheel over, uitsluitend onder voorwaarde 
dat de Gemeente hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven en de derde partij 
aantoont volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van deze Raamovereenkomst. 

17.3. Gemeente is te allen tijde gerechtigd de onder lid 1 en lid 2 bepaalde toestemming te weigeren, 
ook indien er slechts een summiere weigeringsgrond is. 

17.4. Aan de in het eerste lid bedoelde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Ten 
behoeve van Gemeente zal Aanbieder de relevante voorwaarden met bedoelde derden 
overeenkomen. Indien Aanbieder de in de voorgaande volzin voornoemde verplichting niet of 
slechts gedeeltelijk nakomt, is Aanbieder van rechtswege in verzuim. 

17.5. De in het eerste lid bedoelde toestemming laat de verantwoordelijkheid van Aanbieder voor de 
uitvoering van deze Raamovereenkomst en daaronder overeengekomen Uitvoeringscontracten 
onverlet. 
 

Artikel 18. Uitbesteding 
18.1. Aanbieder is gerechtigd uitvoerende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden indien 

dit gebeurt in overeenstemming met de Minimumeisen uit de Leidraad en het beleid van de 
Gemeente.  

18.2. Aanbieder zal niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente 
de onder deze Raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan 
(een) derde(n) uitbesteden. 

18.3. Uitbesteding van enig deel van onder deze Raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden 
aan enige derde(n) ontslaat Aanbieder op generlei wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de 
Gemeente onder deze Raamovereenkomst. 

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid en overmacht 
19.1. Aanbieder is aansprakelijk voor vergoeding van schade die Gemeente, aanbieder of derden lijden 

als gevolg van handelingen van de Aanbieder. 
19.2. Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. 

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Als vermogensschade komen 
mede voor vergoeding in aanmerking:  
a. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade. 
b. Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. 

c. Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. 
19.3. Gemeente is niet aansprakelijk voor schade die –in welke vorm dan ook– door de Aanbieder 

wordt geleden als gevolg van of in verband met een onrechtmatige daad of een toerekenbare 
tekortkoming door Aanbieder onder de Raamovereenkomst, tenzij die schade het gevolg is van 
de grove schuld of opzet van Gemeente. 

19.4. De Aanbieder is aansprakelijk voor alle schade die door Gemeente of door ingeschakelde derden 
wordt geleden, tot het maximumbedrag dat in de Leidraad staat genoemd, voortvloeiende uit de 
uitvoering van de werkzaamheden ingevolge deze Raamovereenkomst, dan wel het gevolg zijn 
van het niet naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst, 
indien deze schade is veroorzaakt door de Aanbieder, zijn overig personeel en/of 
onderaannemers dan wel degenen die door de Aanbieder op welke andere wijze dan ook bij de 
uitvoering van de opdracht zijn betrokken. 
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19.5. Aanbieder vrijwaart Gemeenten tegen alle (rechts) vorderingen en aanspraken van derden 
(daaronder mede begrepen personen van wie de Aanbieder zich in verband met de uitvoering 
van de Raamovereenkomst bedient), voortvloeiende uit door die derden geleden schade – in 
welk vorm dan ook – ten gevolge van of verband houdende met de uitvoering van deze 
Raamovereenkomst, tenzij die schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van gemeente. 

19.6. In gevallen van overmacht en omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en 
billijkheid nakoming van de verplichtingen krachtens de Raamovereenkomst en daaruit 
voorvloeiende Uitvoeringscontracten niet kunnen plaatsvinden, of ernstige vertraging 
ondervinden, dient de Aanbieder de gemeente zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk of per e-
mail op de hoogte te stellen. 

19.7. Indien zich tijdens de uitvoering van deze Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende 
Uitvoeringscontracten niet in deze Raamovereenkomst voorziene omstandigheden voordoen, ten 
gevolge waarvan onverkorte nakoming van deze Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende 
Uitvoeringscontracten niet mogelijk is of in redelijkheid niet van Partijen of een van hen verlangd 
kan worden, zullen Partijen er naar streven dienaangaande in goed overleg met elkaar binnen 
redelijke termijn nadere afspraken te maken die, gelet op de daarbij voor Partijen betrokken 
belangen, zo min mogelijk van doel, strekking en inhoud van deze Raamovereenkomst afwijken. 

19.8. In alle gevallen geldt dat door de Aanbieder gederfde winst of omzet niet in aanmerking komt 
voor vergoeding door de Gemeente. 

 

Artikel 20. Personeel 
De Aanbieder draagt er zorg voor dat het personeel handelt en geschoold is volgens de in de 
Leidraad genoemde minimumeisen. 

 

Artikel 21. Geheimhouding 
21.1. Gemeente is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de (Wet) openbaarheid van 

bestuur. Nakoming van één of meer van deze verplichtingen houdt in geen geval schending van 
geheimhouding of vertrouwelijkheid in en geeft evenmin enige grond tot schadevergoeding. 

21.2. Aanbieder neemt alle wettelijke bepalingen in acht met betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en privacy van de Cliënt. Bovendien verbindt hij zich tot het treffen van 
voldoende maatregelen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van 
Gemeenten en haar personen, waarvan zij zich bij de uitvoering van deze Raamovereenkomst 
bedient, kennis neemt, onderscheidenlijk nemen bij werkzaamheden ten behoeve van Gemeente 
en/of Cliënt. 

 

Artikel 22. Publiciteit en communicatie met Cliënten 

Aanbieder conformeert zich aan de werkwijze van Gemeente ten aanzien van het informeren van 
Cliënten en de publiciteitsmedia inclusief social media. Dit houdt in dat Aanbieder geen informatie mag 
verstrekken aan Cliënten, derden en/of de publiciteitsmedia die verband houdt met de aan Aanbieder 
verleende opdracht door Gemeente, zonder instemming van Gemeente. 
 
Artikel 23. Wijziging en aanvullingen 

23.1. Veranderingen in deze Raamovereenkomst behoeven de instemming van zowel de Gemeenten 
als de Aanbieder. 

23.2. Wanneer binnen de looptijd van deze Raamovereenkomst door oorzaken, welke zich buiten de 
invloedsfeer van Gemeenten afspelen er maatregelen moeten worden genomen, welke van 
invloed zijn op deze Raamovereenkomst, dan zal deze Raamovereenkomst hierop worden 
aangepast. Aanbieder zal hieraan zijn medewerking verlenen. 

23.3. Gemeenten behouden zich het recht voor bij wijzigingen van de door de Gemeenten gebruikte 
automatiseringstoepassingen, de formats en instructies voor het aanleveren van de door 
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Aanbieder aan te leveren gegevens en facturen, te herzien. Aanbieder zal hieraan zijn 
medewerking verlenen. 

23.4. Deze Raamovereenkomst kan slechts worden gewijzigd en afstand van enig daaruit 
voortvloeiend recht kan slechts worden aangenomen, indien zulks schriftelijk is vastgelegd, 
gedateerd en ondertekend door Partijen. 

 

Artikel 24. Onverbindendheid en beëindiging 
24.1. Indien één of meer bepalingen van de Raamovereenkomst onverbindend zou(den) blijken te zijn, 

dan blijven de overige bepalingen van kracht. 
24.2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel 

verbindend zijn en zo min mogelijk (gelet op het doel en de strekking van deze 
Raamovereenkomst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen. 

24.3. Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken. 

24.4. Bepalingen van deze Raamovereenkomst die materieel van betekenis blijven nadat de 
Raamovereenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die bepalingen 
naleving verlangen. 

 
Artikel 25. Wet Normering Topinkomens WNT 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de uiteindelijk te betalen vergoeding over het 
betreffende contractjaar 2015 te korten met maximaal het bedrag waarmee bezoldigingen en 
uitgekeerde ontslagvergoedingen aan al dan niet ingehuurde (deeltijd) medewerkers, bestuurders en 
toezichthouders over het betreffende contractjaar 2015 (naar rato) meer bedroegen dan de normen, 
zoals bedoeld in artikel 2.3 en 2.10 van de WNT. 
 
Artikel 26. Toepasselijke recht en geschillen  
Op deze Raamovereenkomst is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, 
welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Raamovereenkomst en de 
Uitvoeringscontracten, zullen worden beslecht door de Rechtbank Limburg (te Roermond) tenzij 
dwingend recht anders bepaalt.  
 
 
Aldus overeengekomen en in achtvoud ondertekend door: 
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Gemeente Echt-Susteren 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester J.W.M.M.J. Hessels 
 
op 
(datum) 
 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Leudal 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester A.H.M. Verhoeven 
 
op 
(datum) 
 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Maasgouw 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester S.H.M. Strous 
 
op 
(datum) 
 
 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Nederweert 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester H.F.M. Evers 
 
op 
(datum) 
 
 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
 

Gemeente Roerdalen 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester M.D. Boer-Beerta 
 
op 
(datum) 
 
 
 ............................................................................ (handtekening)
 
 
 
Gemeente Roermond 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester M.J.D. Donders - de Leest 
 
op 
(datum) 
 
 
 ............................................................................ (handtekening)
 
 
 
Gemeente Weert 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester A.A.M.M. Heijmans 
 
op 
(datum) 
 
 
 
 ............................................................................ (handtekening)
 
 
 
«xx» 
Vertegenwoordigd door 
«xx» 
 
op  ....................................................................... (datum) 
 
 
 ............................................................................ (handtekening)
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Bijlage 5. 

Raamovereenkomst Dienstverlening in het kader van de jeugdwet 

gemeenten Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West voor 

Jeugdhulp en Gedwongen kader 

 
 
 
 
 
 

 

      

    

       
 

          
 
 
  



Kenmerk: 1014101-081b 

Raamovereenkomst  v2016 Dienstverlening Jeugdhulp instell. gemeenten Midden-Limburg Oost en  

Midden-Limburg West pagina 2 

 

Partijen: 
 
1. De Gemeente Echt-Susteren, gevestigd Nieuwe Markt 55 6101 CV te Echt, in dezen op grond van 

artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester J.W.M.M.J. 
Hessels, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of ‘Opdrachtgever’. 

2. De Gemeente Leudal, gevestigd Leudalplein 1, 6093 HE te Heythuysen, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester A.H.M. 
Verhoeven, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of ‘Opdrachtgever’. 

3. De Gemeente Maasgouw, gevestigd Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester S.H.M. Strous, 
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders op 2 
september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of ‘Opdrachtgever’. 

4. De Gemeente Nederweert, gevestigd Gutjesweg 2Raadhuisplein 1, 6031 ET VR te Nederweert, in 
dezen op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
burgemeester H.F.M. Evers, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 
‘Opdrachtgever’. 

5. De Gemeente Roerdalen, gevestigd Schaapsweg 20, 6077 CG te Sint Odiliënberg, in dezen op 
grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester M.D. 
Boer-Beerta, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of ‘Opdrachtgever’. 

6. De Gemeente Roermond, gevestigd Markt 31, 6041 EM te Roermond, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester M.J.D. Donders 
- de Leest, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of ‘Opdrachtgever’. 

7. De Gemeente Weert, gevestigd Wilhelminasingel 101, 6001 GS te Weert, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester A.A.M.M. 
Heijmans, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente of ‘Opdrachtgever’'. 
 

8. «Naam_aanbieder», gevestigd te «plaats» en aldaar kantoor houdende aan de «adres», ten deze 
vertegenwoordigd door «naam_bevoegd_vertegenwoordiger»,«functie», hierna te noemen: 
'Aanbieder'. 

 
Gemeenten en Aanbieder tezamen te noemen Partijen en separaat van elkaar Partij, 
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Overwegende dat: 

 
1. Gemeenten dienen, in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet individuele voorzieningen 

Dienstverlening te bieden voor: 
 ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij 

het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen 
van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen 
of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptiegerelateerde problemen;  

 het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de 
leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en  

 het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met 
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of 
psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt.  

2. Gemeenten dienen in het kader van de uitvoering van de jeugdwet, jeugdreclassering en 
jeugdbescherming (gedwongen kader) aan te bieden door een gecertificeerde instelling.  

 
3. Gemeenten een procedure zijn gestart, gepubliceerd d.d. 14 juli 2014 op www.Tenderned.nl met 

kenmerk 44412; referentienummer 101410b en aangekondigd via www.Pleio.nl (is vervangen door 

http://www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml), lokale media en gemeentelijke websites, om 
Aanbieders te verwerven die Maatwerkvoorzieningen / individuele voorzieningen de 
Dienstverlening in de jeugdhulp verlenen of de Dienstenverlening binnen het gedwongen kader 
aan inwoners van de Gemeenten;  

4. Aanbieder bereid is de door Gemeenten gewenste Dienstverlening uit te voeren en hiertoe een 
aanbieding heeft ingediend;  

5. Aanbieder voldoet aan alle door Gemeenten gestelde eisen en voorwaarden die staan genoemd 
in de Leidraad Werving Jeugdhulp Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West, van 14 juli 
2014; zoals nadien gewijzigd en gepubliceerd d.d. 6 juli 2016, inclusief bijlagen   

6. De Gemeenten allen de toegang tot individuele voorzieningen de Dienstverlening hebben 
geregeld, toegang tot het gedwongen kader gebeurt via de rechter;  

7. De Dienstverlening van Aanbieder aansluit bij hetgeen is omschreven in de “Visie Inkoop 
jeugdhulp en nieuwe WMO”, de visienota jeugdhulp en het dan geldende beleidsplan voor de 
Jeugdhulp zoals door de respectievelijke Gemeenten dan zijn vastgesteld;  

8. Partijen accepteren dat zowel nu als in de toekomst onzekerheden bestaan met betrekking tot de 
Dienstverlening en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, in de breedste zin des woords, 
waarmee voortschrijdend inzicht kan leiden tot wijzigingen dan wel aanpassingen van deze 
Raamovereenkomst;  

9. Partijen erkennen dat flexibiliteit en proactief delen van wederzijdse deskundigheid en ervaringen 
een essentieel onderdeel van de transitie, transformatie en Dienstverlening is;  

10. Dat, bij nader overeen te komen Dienstverlening, de voorwaarden als omschreven in het 
Programma van Eisen in de Leidraad als richtlijn fungeren;  

11. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst Gemeenten met Aanbieders aanvullende 
Dienstverlening van vergelijkbare aard en nader te bepalen omvang kunnen overeenkomen, voor 
zover deze betrekking heeft op de jeugdhulp;  

12. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst Gemeenten Aanbieders aan de contractering 
van de jeugdhulp kunnen toevoegen dan wel de Raamovereenkomst van bestaande Aanbieders 
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uitbreiden, voor zover deze Aanbieders voldoen aan alle criteria zoals gesteld in deze 
Raamovereenkomst en de voorafgaande contracteringsprocedure;  

13. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst gecontracteerde Aanbieders de mogelijkheid 
hebben om de Raamovereenkomst gemotiveerd te beëindigen, waarbij rekening gehouden wordt 
met de belangen van alle betrokkenen, waaronder uitvoerend personeel en Jeugdigen;  

14. Partijen de randvoorwaarden waaronder de Dienstverlening wordt uitgevoerd schriftelijk wensen 
vast te leggen in deze Raamovereenkomst;  
 

 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
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Artikel 1. Definities 
In deze Raamovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
Begrip       Definitie 
Aanbestedende dienst De samenwerkende Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 

Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert.  
Aanbieder/ Inschrijver Natuurlijke persoon of rechtspersoon die Jeugdhulp verlenen jegens 

en die de Gemeente  gehouden is een algemene voorziening of een 
Voorziening te leveren nadat hij een Inschrijving heeft ingediend en 
deze is gegund. Bij uitvoering jeugdbescherming /jeugdreclassering 
dienen de rechtspersonen gecertificeerd te zijn 

Cliëntenraad Jeugd  
 

Op basis van de Jeugdwet ingestelde cliëntenraad door de 
Aanbieders die de belangen van Cliënten Jeugdigen behartigt.  

Dienstverlening Hulp ondersteuning in het kader van jeugdhulp of het gedwongen 
kader, die onder deze Raamovereenkomst en onderliggende 
Uitvoeringsovereenkomst(en) vallen. 

Eigen kracht In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 
dagelijkse levensverrichtingen.  

Ernstige fout Een handeling welke ziet op onrechtmatig gedrag dat invloed heeft 
op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken Aanbieder 
en voor zover dat gedrag wijst op kwade opzet of bewuste dan wel 
verwijtbare nalatigheid van een zekere ernst. Ter illustratie, een 
gedraging in strijd met de vigerende mededingingsregelgeving, een 
fout die juridische gevolgen heeft gehad en/of negatieve gevolgen 
heeft gehad op publiekelijke fondsen (geld), schending van de 
privacyregels dan wel onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke 
gegevens van ondernemingen en/of cliëntenJeugdigen.  

Gedwongen kader Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
Door de rechter opgelegde maatregelen 
jeugdbescherming/jeugdreclassering uitgevoerd door een 
gecertificeerde instelling. 

Gemeente Een der Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert. 

Gemeenten De Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond en Weert. 

Huiselijk geweld Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee 
door iemand uit de huiselijke kring. 

Huiselijke kring Een familielid, huisgenoot of mantelzorger. 
Jeugdbescherming Beschermingsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 1.1 van de 

Jeugdwet. 
JeugdigeCliënt Jeugdige in de zin van de Jeugdwet en zijn/haar ouders, aan wie op 

basis van de Jeugdwet een Individuele voorziening is verstrekt. 
persoon die: 

1° de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, 
2° de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie   
     op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht recht is  
     gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van   
     het Wetboek van Strafrecht, of 
3° de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig  
     jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van deze wet: 

 is bepaald dat de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in 
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onderdeel 1°, waarvan de verlening was aangevangen vóór 
het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, noodzakelijk is; 

 vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is bepaald 
dat jeugdhulp noodzakelijk is, of 

is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen 
vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen een 
termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk 
is.  

Jeugdhulp - ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan 
jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, 
behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van 
psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, 
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de 
jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptiegerelateerde problemen;  

-  het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk 
verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met 
een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, een chronisch psychisch probleem of een 
psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog 
niet hebben bereikt, en het ondersteunen bij of het overnemen 
van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging 
gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij 
jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of 
beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar 
niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.  

Jeugdreclassering Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en 
controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van 
een strafbaar feit. Deze maatregel wordt uitgevoerd door een 
gecertificeerde instelling. 

Jeugdwet  
 

Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg 
aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornissen, zoals gepubliceerd op 14 
maart 2014 in het Staatsblad 2014, nr. 105.  

Leidraad Leidraad Werving Jeugdhulp Midden-Limburg Oost en Midden-
Limburg West van 14 juli 2014. 

Mantelzorg Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd 
wonen of opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het 
kader van een hulpverlenend beroep. 

Opvang Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben 
verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als 
gevolg van huiselijk geweld, en die niet in staat zijn zich op eigen 
kracht te handhaven in de samenleving. 

Participatie Deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. 
PersoonsCliëntgegevens Alle persoonlijke en cliëntspecifieke gegevens omtrent Jeugdige 

waaronder NAW-gegevens en het vastgestelde 
Ondersteuningsplan. 

Sociaal Domein 
(decentralisaties) 

Decentralisaties van de AWBZ naar Wmo, de Jeugdhulp en de 
Participatiewet. 
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Transformatie Doelbewuste verandering/omvorming. Gedoeld wordt op het anders 
organiseren van de jeugdhulp: ontzorgen, demedicaliseren. 

Verleningsbeschikking Beschikking welke door de Gemeente wordt afgegeven voor een 
Individuele voorziening 

Verordening jeugdhulp  De verordening jeugdhulp op grond van de artikelen 2.9, 2.12, 8.1.1 

4
de 

lid, 12.4 2
de 

lid, Jeugdwet.  
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
Individuele Voorziening(en) Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 

persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen. 

WTZi Wet toelating Zorginstellingen 
Overige voorziening Aanbod van diensten of activiteiten dat - zonder voorafgaand 

onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van de gebruikers - toegankelijk is en dat is gericht 
op het versterken van zelfredzaamheid en participatie of op opvang. 

AMHK Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Bestaande cliënt  Hiervoor te lezen de cliënt. 
BSN Burger Servicenummer. 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
CAK Centraal Administratiekantoor. berekent en incasseert eigen 

bijdragen voor de WLZ en de Wmo. 
Calamiteit Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op 

de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk 
gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. 

College  Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeenten 
Decentralisatie   Het overhevelen van taken en bevoegdheden naar een lager niveau 

van bestuur 
Hulpmiddel Roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de 

zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te nemen 
Individuele voorziening Voorziening waarvoor via een verleningsbeschikking toegankelijke 

op de Jeugdige of zijn ouders toegesneden jeugdhulpvoorziening 
die door het College in natura of bij PGB wordt verstrekt.  

Jeugdhulpplan  Er wordt gewerkt via de werkwijze/ format 1Gezin1Plan. 
Kindermishandeling Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of 
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie 
van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief 
opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te 
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 
psychisch letsel. 

Nieuwe cliënt  Hiervoor te lezen de cliënt. 
Nza Nederlandse zorgautoriteit. 
Opdrachtgever Gemeente die Aanbieder opdracht geeft tot verlenen van een dienst 

aan een cliënt. 
Ouderbijdrage Dit is een bijdrage die kan worden gevraagd op het moment dat een 

jeugdige jeugdhulp krijgt met verblijf en buiten het gezin verblijft. 
Voor individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet mag 
géén "eigen bijdrage" worden gevraagd.  

Overige voorzieningen Overige voorzieningen als bedoeld in artikel 2.9, onder a, van de 
Jeugdwet, waarvoor geen verleningsbeschikking van het College is 
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vereist.  
PGB Persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de 

Jeugdwet zijnde een door het College verstrekt budget aan een 
Jeugdige of zijn ouder, dat hen in staat stelt de Jeugdhulp die tot de 
Individuele voorziening behoort van derden te betrekken.  

Professionele 
standaard”verantwoorde 
werktoeleiding 

Richtlijnen, modules, kwaliteitsindicatoren, normen, standaarden 
dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het 
gehele proces of een deel van een specifiek proces van een 
maatwerkvoorziening en die vastleggen wat noodzakelijk is om 
vanuit het perspectief van de cliënt een goede maatwerkvoorziening 
te verstrekken. 

Regionaal 
Transitiearrangement 
Midden-Limburg (RTA ML)  
 

Het overzicht van de gemaakte regionale afspraken tussen 
gemeenten en zorgaanbieders in de regio Midden-Limburg waarin 
afspraken ten aanzien van de realisering van de continuïteit van 
zorg en de hiervoor benodigde infrastructuur zijn gemaakt.  

Sociaal netwerk Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de 
cliënt een sociale relatie onderhoudt. 

SVB  Sociale Verzekeringsbank. 
Transitie Overdracht van taken zonder veel inhoudelijke wijzigingen. 

Concreet: overname en organisatorische inbedding van de 
Jeugdhulp taken bij de gemeenten.  

Voorziening Overige voorziening of individuele voorzieningen. 
Woonplaatsbeginsel  
 

De verantwoordelijke Gemeente is in beginsel de Gemeente waar 
de ouder met gezag over de jeugdige in zorg woont (het woonadres 
conform BRP). Als sprake is van tijdelijke voogdij, instellingsvoogdij, 
of als de woonplaats onbekend is op moment van de hulpvraag, 
wordt met betrekking tot bepaling van Gemeente gekeken naar het 
werkelijke (hoofd)verblijf van de jeugdige. Als sprake is van 
voorlopige voogdij is de Gemeente waar de ouder met 
oorspronkelijk gezag over de jeugdige woont de gemeente.  
Met betrekking tot volledigheid voor bepaling van verantwoordelijke 
gemeente voor alle jongeren in zorg, alsmede begripbepalingen is 
door de betrokken ministeries en de VNG een 
stroomschema/stappenplan opgesteld. 

ZIN (Zorg In Natura)  
 

Zorg die door de Aanbieder aan Cliënt wordt verleend en via de 
Gemeente wordt betaald. De kosten worden door de Gemeente 
rechtstreeks aan de Aanbieder vergoed.  

Zvw Zorgverzekeringswet. 
 
 

Artikel 2. Algemene bepalingen 
2.1. Voorwerp van deze Raamovereenkomst is de Dienstverlening voor het bieden van individuele 

voorzieningende Dienstverlening of het uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering 
(en voor een deel ook overige voorzieningen buiten het taakveld van het CJG) binnen de 
Jeugdwethet Sociale Domein van Gemeenten; 

2.2. De Dienstverlening waarop deze Raamovereenkomst toeziet is verdeeld in drie percelen: 
- Gespecialiseerde Jeugdhulp Jeugd GGZ, inclusief crisis 
- Gespecialiseerde Jeugdhulp Jeugd met een beperking, inclusief crisis 
- Diagnostiek en behandeling van dyslexie 
- Gespecialiseerde Jeugdhulp: Pleegzorg 
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- Gespecialiseerde Jeugdhulp: Opvoed- en opgroeiondersteuning 
- Gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) 

2.3. De Leidraad met bijlagen is een integraal onderdeel van de Raamovereenkomst. In geval van 
strijdigheid tussen deze Raamovereenkomst en bepalingen in de genoemde documenten 
prevaleren te allen tijde de bepalingen van de Raamovereenkomst. In geval van strijdigheid 
tussen de bepalingen van de Leidraad met bijlagen, geldt de volgende rangorde, in afnemende 
volgorde van belangrijkheid 
I.  De geschiktheidseisen in de Leidraad 
II.  Minimumeisen in de Leidraad 
III. Het binnen de raamovereenkomst af te sluiten uitvoeringscontract  
IV. De Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2012 model VNG. 

2.4. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen dan wel er sprake is van voortschrijdend 
inzicht welke leiden tot aanpassing van deze Raamovereenkomst, zullen Partijen hier overleg 
over voeren en de aanpassing als getekende addendum bij deze Raamovereenkomst voegen. 

 
Artikel 3. Inhoud van de Raamovereenkomst 
3.1. De Raamovereenkomst beoogt gelijkluidende voorwaarden te scheppen voor Dienstverlening op 

het vlak van de Jeugdwet te scheppen voor de Gemeenten van Midden-Limburg oost en Midden-
Limburg west. 

3.2. De Raamovereenkomst en de daaruit voortkomende Uitvoeringscontracten beogen bij te dragen 
aan de inhoudelijke doelen die de Jeugdwet stelt. 

3.3. De Raamovereenkomst bevat de voorwaarden waarbinnen de Gemeenten van Midden-Limburg 
oost en Midden-Limburg west individueel Subsidieovereenkomsten met Zorgaanbieders kunnen 
afsluiten. 

3.4. De Raamovereenkomst bevat de voorwaarden waarbinnen de Gemeenten van Midden-Limburg 
oost en Midden-Limburg west individueel Uitvoeringscontracten voor concrete Dienstverlening 
aan Jeugdigenburgers van de Gemeenten kunnen afsluiten met Aanbieders. 

3.5. De Raamovereenkomst beoogt voor bestaande cliënten Jeugdigen de continuïteit van de hulp en 
ondersteuning te waarborgen en voor nieuwe cliënten Jeugdigen zorg hulp en ondersteuning 
beschikbaar te laten zijn. De Raamovereenkomst beoogt daarnaast een kader te schepen om de 
komende jaren: 
 de Jeugdhulp/ondersteuning te innoveren; 
 dat samenwerking tussen Aanbieders op lokaal niveau te realiseren en intensiveren; 
 de kwaliteit van hulp en ondersteuning en het gedwongen kader te waarborgen; 
 Gemeenten in de gelegenheid te stellen om met de Aanbieders vorm en inhoud te geven aan 

couleur locale in de Dienstverlening; 
 zo min mogelijk bureaucratie bij sturing en verantwoording te laten ontstaan. 

3.6. Alle bepalingen in deze Raamovereenkomst werken onverkort en direct door in het de 
Uitvoeringscontracten die dat Gemeenten met Aanbieder sluit. 

3.7. De Raamovereenkomst biedt een kader waarbinnen Gemeenten en Aanbieder kunnen 
overleggen en werken aan Transformatie van de taakuitvoering in het kader van de Jeugdwet als 
bedoeld in artikel 5 van deze Raamovereenkomst. 

 
Artikel 4. Duur van de Raamovereenkomst 
4.1. Deze (huidige) Raamovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd. De Raamovereenkomst 

heeft een looptijd van twee (2) jaar, gaat in op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2016. 
4.2. Deze Raamovereenkomst kan tweemaal eenzijdig door Gemeente met één (1) jaar verlengd 

worden. Uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk 
mededeling gedaan aan Aanbieder of de Raamovereenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd.  

4.3. Voor toetredende Aanbieders geldt dat deze Raamovereenkomst ingaat per 1 januari 2017.  
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4.4. Deze Raamovereenkomst is eenmalig door Gemeenten voor de duur van maximaal zes (6) 
maanden te verlengen indien zich een situatie voordoet waarin beëindiging van de 
Raamovereenkomst tot discontinuering van de Dienstverlening leidt. Wanneer en of zich een 
dergelijke situatie voordoet wordt enkel door de Gemeenten bepaald en uiterlijk dertig (30) dagen 
voor de voorziene beëindiging van de Raamovereenkomst hetzij schriftelijk hetzij per e-mail 
onder opgaaf van redenen aan Aanbieder medegedeeld. Het staat Aanbieder niet vrij deze 
verlenging te weigeren.  

4.5. Dit artikel laat het recht op ontbinding of vernietiging van deze Raamovereenkomst op grond van 
artikel 11.4 van de Raamovereenkomst onverlet.  
 

Artikel 5. Transformatieoverleg 
5.1. De Gemeenten organiseren gezamenlijk en/of individueel overlegbijeenkomsten om vorm te 

geven aan de Transformatie van de Jeugdhulp en het gedwongen kader. 
5.2. Gemeenten kunnen Aanbieder vragen om deel te nemen aan de overlegbijeenkomsten van de 

Gemeenten. Hiertoe wijst Aanbieder alsdan een contactpersoon aan, alsmede een 
plaatsvervanger. 

 
Artikel 6. Bekostiging 
6.1. De bekostiging van de taakuitvoering via inkoop in het kader van de Jeugdwet vindt plaats via het 

jaarlijks ter beschikbaar stellen van taakstellende budgetten per Gemeente per Aanbieder. 
6.2. De jaarlijkse bepaling van de omvang van de budgetten is gebaseerd op het aan de Gemeente 

via het Gemeentefonds beschikbaar gestelde budget voor dat jaar. 
6.3. Bij de bepaling van de ter beschikking te stellen budgetten als bedoeld in artikel 6.1 wordt 

rekening gehouden met aantallen bestaande en nieuwe Jeugdigen in een jaar, handelingen, 
tarieven, budgetkorting in het kader van de decentralisatie van de taken, de benodigde PGB-
budgetten, middelen benodigd voor stimulering van innovatie in de Dienstverlening en bestuurs- 
en beheerskosten van de Gemeenten. 

6.4. Ingeval de kosten van een traject hoger uitvallen dan de geldende trajectprijs zijn deze voor 
rekening van de Aanbieder. Ingeval de kosten lager uitvallen zijn de resterende middelen ten 
gunste van de Aanbieder. Deze resterende middelen moeten beschikbaar blijven voor de 
Jeugdhulp binnen de Gemeenten. 

 
Artikel 7. Facturatie 
7.1. Bij bekostiging via Inkoop dient Aanbieder haar verzamelfacturen bij voorkeur eens per vier (4) 

weken in bij de Gemeenten waarbinnen de Dienstverlening uitgevoerd is in te dienen. 
7.2. De verzamelfactuur wordt digitaal ingediend conform het door de Gemeenten aangeleverde 

bewerkbare format.  

7.3. Aanbieder brengt uitsluitend de direct aan Jeugdige toewijsbare in het contract met de 
Gemeenten benoemde tijdsbesteding in rekening conform de vastgestelde All-in tarieven.  

7.4. Aanbieder dient de verzamelfactuur achteraf en binnen dertig (30) kalenderdagen na de 
verstreken maand te versturen aan de betreffende Gemeente(n).  

7.5. Indien voor de geleverde jeugdhulp relevant dient voor de factureringsperiode aangesloten te 
worden bij de zorgperiode van het CAK.  

7.6. De betaling van de facturen geschiedt binnen een niet fatale termijn van dertig (30) 
kalenderdagen na ontvangst van en door Gemeente(n) goedgekeurde verzamelfactuur.  

 

Artikel 8. Jaarverslag 
Aanbieder stelt zijn financieel Jaarverslag op, bestaande uit de jaarrekening en kwantitatieve 
gegevens, conform de afspraken die hierover met Aanbieder worden gemaakt en dient deze voor 1 
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april van het jaar volgend op het jaar waarop het jaardocument betrekking heeft in elektronische vorm 
in bij Gemeenten. Daarnaast verschaft Aanbieder desgevraagd inzicht in de opbouw en besteding van 
de reserve aanvaardbare kosten. 
 
Artikel 9. Meld- en informatieverplichting Aanbieder 
9.1. Aanbieder heeft een meld- en informatieverplichting ten aanzien van alles wat redelijkerwijs van 

invloed is dan wel kan zijn op de Dienstverlening dan wel op de nakoming van verplichtingen uit 
deze Raamovereenkomst. 

9.2. Aanbieder overlegt op aanvraag van Gemeenten de rapporten, verslagen en verklaringen over de 
Dienstverlening.  

9.3. Het staat Aanbieder niet vrij de verstrekking van de informatie te weigeren. Eveneens staat het 
Aanbieder niet vrij informatieverstrekking te weigeren indien de verzoeken betrekking hebben op 
informatie om na te gaan of er sprake is van één van de ontbindingsgronden uit artikel 11 van 
deze Raamovereenkomst. 

9.4. Aanbieder heeft de plicht om onverwijld en direct bij Gemeenten te melden indien er sprake is 
van één van de ontbindingsgronden uit artikel 11.4 dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat er 
sprake zal zijn van één van deze ontbindingsgronden.  

9.5. Aanbieder rapporteert binnen vier (4) weken na afloop van elk kwartaal aan de Gemeenten de 
prestaties en resultaten van dat kwartaal met betrekking tot de contractueel overeengekomen 
Dienstverlening. 

 

Artikel 10. Monitoring en toezicht 
10.1. Gemeenten kunnen steekproefsgewijs de recht- en doelmatigheid van de door Aanbieder in 

rekening gebrachte Dienstverlening controleren. De controle vindt plaats met inachtneming van 
de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en de wettelijke bepalingen rond de 
verwerking van Persoonsgegevens. 

10.2. Bij de controle wordt op verzoek van Gemeenten onder meer inzage gegeven in de 
Ondersteuningsplannen en cliëntdossiers indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een juiste 
uitvoering van de controle en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving in 
dezen. 

10.3. Gemeenten zijn gerechtigd door middel van feitelijk onderzoek bij de Jeugdige thuis, door middel 
van cliënttevredenheidsonderzoeken (KTO's) of anderszins, de uitvoering van deze 
Overeenkomst en de Uitvoeringscontracten te (laten) controleren. Hierbij zullen vooral de 
kwaliteits- en doelmatigheidsaspecten van de verleende Dienstverlening onderwerp zijn van 
onderzoek. 

10.4. De gemeentelijke toezichthouder is belast met het houden van toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens deze wet. 

10.5. Aanbieder werkt kosteloos mee aan de in de voorgaande leden beschreven monitoring en 
toezicht, zoals dat redelijkerwijs van Aanbieder mag worden verlangd. 

 
Artikel 11.  Niet-nakoming c.q. ontbinding van de Raamovereenkomst 
11.1. Indien de geleverde Dienstverlening niet voldoet aan hetgeen gesteld in deze 

Raamovereenkomst inclusief bijbehorende Leidraad met bijlagen, kunnen Gemeenten eisen dat 
Aanbieder voor haar rekening en zo spoedig als mogelijk, zorg draagt voor nakoming op een 
zodanige wijze, dat alsnog volledig wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in deze 
Raamovereenkomst inclusief bijbehorende Leidraad, en Uitvoeringscontracten. Gemeenten delen 
het desbetreffende besluit bij aangetekende brief aan Aanbieder mede. 

11.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is de Partij die toerekenbaar tekort schiet in de 
nakoming van één of meer verplichtingen uit deze Raamovereenkomst aansprakelijk voor 
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vergoeding van de door de wederpartij en Jeugdige geleden c.q. te lijden schade, met dien 
verstande, dat de eisende Partij alles dient te ondernemen wat redelijkerwijs van haar gevergd 
kan worden om de schade te beperken. 

11.3. Indien Gemeenten of Aanbieder een der Partijen tekortschiet(en) in de nakoming van een of 
meer van zijn verplichting(en) uit deze Raamovereenkomst en de Uitvoeringscontracten, zal de 
andere Partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen 
reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in verzuim is. De 
ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal 
worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van 
een fatale termijn.  

11.4. Deze Raamovereenkomst kan met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd:  

1) indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt; 
2) indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of onderwerp uitmaakt 

van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van 
elke andere soortgelijke procedure; 

3) door de Gemeenten indien de onderneming van de Aanbieder wordt beëindigd; 
4) door de Gemeenten indien de Aanbieder één of meer van haar verplichtingen uit deze 

Raamovereenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de 
uitkomsten van (materiële) controle; 

5) door de Gemeenten indien de Aanbieder een Ernstige fout maakt. 
6) door de Gemeenten indien Aanbieder niet meer voldoet aan de geschiktheidseisen en 

minimumeisen zoals geformuleerd in de Leidraad of vereisten als opgenomen in deze 
Raamovereenkomst. 

7) door de Gemeenten indien Aanbieder wordt overgenomen door een derde, dan wel fuseert of 
splitst, overdracht van aandelen plaatsvindt of op enige ander vorm waarbij de zeggenschap 
over de onderneming aanmerkelijk wijzigt en Gemeenten conform hetgeen is vermeld in 
artikel 16 niet akkoord zijn gegaan.  

8) door de Gemeenten indien de toelating van Aanbieder ingevolge de WTZi wordt ingetrokken.  
9) indien de Aanbieder in een situatie van niet-toerekenbare tekortkoming verkeert en is aan te 

nemen dat deze langer zou kunnen duren dan dertig (30) kalenderdagen. 
10) indien de Gemeenten ingevolge de wet of lokale besluiten/lokale verordeningen gehouden zijn 

tot het al dan niet aanmerkelijk aanpassen van de toekenning van Voorzieningen aan 
Jeugdigen. Alvorens tot ontbinding van deze Raamovereenkomst over te gaan, zullen 
Gemeenten steeds in overleg treden met Aanbieder waarbij het te allen tijde de voorkeur heeft 
om in gezamenlijk overleg, te komen tot wederzijdse goedkeuring tot aanpassing van de 
Raamovereenkomst aansluitend bij de dan geldende situatie. 

11.5. Indien één der Partijen op grond van het vorige lid tot beëindiging met onmiddellijke ingang 
overgaat, is de wederpartij jegens de beëindigende Partij verplicht tot vergoeding van de schade 
die door tekortschieten of andere grond voor beëindiging mocht zijn ontstaan.  

11.6. Een (bewuste of onbewuste) onjuistheid dan wel een tekortkoming in de nakoming van hetgeen 
Aanbieder heeft ingevuld dan wel verklaard ten behoeve van de aanbieding welke tijdens dan wel 
na het tekenen van deze Raamovereenkomst bij Gemeenten bekend worden, wordt gelijkgesteld 
met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Raamovereenkomst. Artikelen 11.4 
en 11.5 zijn onverkort van toepassing. 

11.7. Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding hebben Gemeenten het recht de 
Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te 
ontbinden indien Aanbieder niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van de uitoefening van 
de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze Raamovereenkomst. 
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11.8. Aan de ontbinding van de Raamovereenkomst is in alle gevallen de ontbinding van de 
Uitvoeringscontracten gekoppeld.  

11.9. Mochten Partijen de stap richting de rechter wensen te zetten dan kan dit enkel nadat eerst een 
bemiddelingspoging is ondernomen. Hiertoe zal (iedere) Partij één persoon afvaardigen die 
gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter benoemen met het verzoek of deze op basis van een 
unanimiteit tot een oplossing kunnen komen. Enkel wanneer dit niet mogelijk blijkt zal de zaak 
aan de rechter worden voorgelegd. 

 
Artikel 12. Niet toerekenbare tekortkomingen 
12.1. Voor zover Aanbieder een tekortkoming in de nakoming van een verplichting niet kan worden 

toegerekend en hij Gemeenten onverwijld en in ieder geval binnen de overeengekomen termijn 
de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld, komt hij niet in verzuim, is 
hij niet tot schadevergoeding verplicht en is geen boete verschuldigd. 

12.2. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan:  
a. gebrek aan personeel;  
b. ziekte van personeel;  
c. tekortschieten van door Aanbieder ingeschakelde derden;  
d. liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Aanbieder. 

12.3. Aanbieder kan zich slechts op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien hij zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na het (verwachte) intreden van de niet-
toerekenbare tekortkoming onder overlegging van de nodige bewijsstukken Gemeenten 
schriftelijk en gemotiveerd van een dergelijk beroep in kennis stelt. 

 
Artikel 13. Flexibiliteit van de Raamovereenkomst 
13.1. De Aanbieder kan de Raamovereenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. De opzegging 

kan betrekking hebben op enkele Percelen dan wel op de gehele Raamovereenkomst.  
13.2. Bij de opzegging van de Raamovereenkomst neemt Aanbieder een termijn van zes (6) maanden, 

na bevestiging van ontvangst van de opzegging door Gemeenten in acht.  

13.3. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kunnen nieuwe Aanbieders toetreden dan wel 
bestaande Aanbieders hun Raamovereenkomst uitbreiden met percelen welke ze nog niet 
aanboden.  

13.4. Na ontvangst van het verzoek tot toetreding zullen Gemeenten met een nieuwe Aanbieder in 
overleg treden om te bepalen of de Aanbieder voldoet aan alle gestelde criteria in deze 
Raamovereenkomst en zoals gehanteerd in de contracteringsprocedure. Nadat is vastgesteld dat 
er geen belemmeringen zijn om de aanbieder toe te laten treden en de feitelijke aanbieding is 
ontvangen, wordt een afspraak gemaakt om de Raamovereenkomst feitelijk te ondertekenen. 
Gemeenten dragen daarna zorg voor de communicatie omtrent de toetreding van de Aanbieder 
tot de Raamovereenkomst. 

 
Artikel 14. Verplichtingen bij beëindiging van de Raamovereenkomst 
Indien de Raamovereenkomst met een Aanbieder om welke reden dan ook eindigt voor het einde van 
de looptijd neemt één of nemen meerdere Aanbieders in overleg en na afstemming met de 
Gemeenten de Dienstverlening over. De latende Aanbieder en opvolgende Aanbieder(s) treden met 
elkaar in overleg over de mogelijke overname van betrokken personeel. Hierbij staat de continuïteit 
van de Dienstverlening aan en de wens van de Jeugdige voorop. Aanbieders houden de Gemeenten 
op de hoogte van het verloop van het overleg en de uitkomst. 
 
Artikel 15. Continuïteit Dienstverlening bij beëindiging van de Raamovereenkomst 
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15.1. In geval van beëindiging van deze Raamovereenkomst verplicht de Aanbieder zich tot 
continuering van de afgesproken Dienstverlening aan bestaande Jeugdigen, totdat ook deze door 
Gemeenten respectievelijk Jeugdige worden beëindigd. 

15.2. De latende Aanbieder is verplicht proactief en open bij te dragen aan een efficiënte en 
zorgvuldige overdracht van Jeugdigen aan een andere gecontracteerde Aanbieder naar keuze 
van de Jeugdige en doet dit in overleg met en na akkoord van de Gemeenten om zo continuïteit 
van de Dienstverlening aan de Jeugdige te kunnen garanderen. 

15.3. Het eerste en tweede lid worden toegepast in overleg met Gemeenten. 
 
Artikel 16. Fusie, overname en joint ventures 
16.1. De Aanbieder is verplicht Gemeenten tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot 

vervreemding of overdracht van de onderneming van Aanbieder, ongeacht de vorm waarin de 
vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke wijze de 
zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert Aanbieder 
Gemeenten over de eventuele meerwaarde van de wijziging als bedoeld in de eerste volzin voor 
de Dienstverlening alsmede voor de Gemeenten. 

16.2. Indien en wanneer gecontracteerde Aanbieders mogelijkheden ten aanzien van fusie en 
overname onderzoeken geven zij dit aan bij de Gemeenten. De Gemeenten zullen dergelijke 
informatie vertrouwelijk behandelen en alle geheimhoudingsverplichtingen in acht nemen. De 
‘nieuwe’ entiteit dient te allen tijde de contractuele verplichtingen gestand te doen. 

16.3. Indien er sprake is van fusie en overname tussen gecontracteerde Aanbieders: zodra er akkoord 
is van de Autoriteit Consument en Markt geven de betreffende Aanbieders aan welke ‘nieuwe’ 
entiteit de contractpartner wordt. Deze entiteit dient aan alle bepalingen uit de Leidraad het 
Procesdocument, de daaraan gerelateerde overeenkomsten en overige (werk)afspraken te 
voldoen. Tevens dient deze entiteit te allen tijde voorgaande contractuele verplichtingen gestand 
te doen. 

 
Artikel 17. Onderaanneming 
17.1. Aanbieder is gerechtigd uitvoerende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden indien 

dit gebeurt in overeenstemming met de Minimumeisen uit de Leidraad. 
17.2. Aanbieder zal niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeenten 

de onder deze Raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan 
(een) derde(n) uitbesteden. 

17.3. Uitbesteding van enig deel van onder deze Raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden 
aan enige derde(n) ontslaat Aanbieder op generlei wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de 
Gemeenten onder deze Raamovereenkomst. 

 
Artikel 18. Overdracht van verplichtingen aan derden 
18.1. Aanbieder kan de uit hoofde van deze Raamovereenkomst met Gemeenten overeengekomen 

verplichtingen of zijn rechtsverhouding tot Gemeenten alleen met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Gemeenten overdragen aan een derde, waaronder begrepen het van deze 
derde (terug) verkrijgen van de eerdere aan deze derde overgedragen verplichtingen. 

18.2. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst bestaat de mogelijkheid dat Aanbieder in 
rechte wordt opgevolgd. In geval van rechtsopvolging neemt de rechtsopvolger deze 
Raamovereenkomst en Uitvoeringscontracten in zijn geheel over, uitsluitend onder voorwaarde 
dat de Gemeenten hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven en de derde partij 
aantoont volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van deze Raamovereenkomst. 

18.3. Gemeenten is zijn te allen tijde gerechtigd de onder lid 1 en lid 2 bepaalde toestemming te 
weigeren, ook indien er slechts een summiere weigeringsgrond is. 
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18.4. Aan de in het eerste lid bedoelde toestemming, kunnen voorwaarden worden verbonden. Ten 
behoeve van Gemeenten zal Aanbieder de relevante voorwaarden met bedoelde derden 
overeenkomen. Indien Aanbieder de in de voorgaande volzin voornoemde verplichting niet of 
slechts gedeeltelijk nakomt, is Aanbieder van rechtswege in verzuim. 

18.5. De in het eerste lid bedoelde toestemming laat de verantwoordelijkheid van Aanbieder voor de 
uitvoering van deze Raamovereenkomst en daaronder overeengekomen Uitvoeringscontracten 
onverlet. 

 
Artikel 19. Vervallen 
 
Artikel 20. Aansprakelijkheid en overmacht 
20.1. Aanbieder is aansprakelijk voor vergoeding van schade die Gemeenten, Aanbieder of derden 

lijden als gevolg van handelingen van de Aanbieder. 
20.2. Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. 

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Als vermogensschade komen 
mede voor vergoeding in aanmerking:  

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;  
b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;  

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
20.3. Gemeenten zijn niet aansprakelijk voor schade die – in welke vorm dan ook – door de Aanbieder 

wordt geleden als gevolg van of in verband met een onrechtmatige daad of een toerekenbare 
tekortkoming door Aanbieder onder de Raamovereenkomst, tenzij die schade het gevolg is van 
de grove schuld of opzet van Gemeenten. 

20.4. De Aanbieder is aansprakelijk voor alle schade die door Gemeenten of door ingeschakelde 
derden wordt geleden, tot het maximumbedrag dat in de Leidraad staat genoemd, voortvloeiende 
uit de uitvoering van de werkzaamheden ingevolge deze Raamovereenkomst, dan wel het gevolg 
zijn van het niet naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst, 
indien deze schade is veroorzaakt door de Aanbieder, zijn overig personeel en/of 
onderaannemers dan wel degenen die door de Aanbieder op welke andere wijze dan ook bij de 
uitvoering van de opdracht zijn betrokken. 

20.5. Aanbieder vrijwaart Gemeenten tegen alle (rechts) vorderingen en aanspraken van derden 
(daaronder mede begrepen personen van wie de Aanbieder zich in verband met de uitvoering 
van de Raamovereenkomst bedient), voortvloeiende uit door die derden geleden schade – in 
welk vorm dan ook – ten gevolge van of verband houdende met de uitvoering van deze 
Raamovereenkomst, tenzij die schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van 
Gemeenten. 

20.6. In gevallen van overmacht en omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en 
billijkheid nakoming van de verplichtingen krachtens de Raamovereenkomst en daaruit 
voorvloeiende Uitvoeringscontracten niet kunnen plaatsvinden, of ernstige vertraging 
ondervinden, dient de Aanbieder de Gemeenten zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk of per e-
mail op de hoogte te stellen. 

20.7. Indien zich tijdens de uitvoering van deze Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende 
Uitvoeringscontracten niet in deze Raamovereenkomst voorziene omstandigheden voordoen, ten 
gevolge waarvan onverkorte nakoming van deze Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende 
Uitvoeringscontracten niet mogelijk is of in redelijkheid niet van Partijen of een van hen verlangd 
kan worden, zullen Partijen er naar streven dienaangaande in goed overleg met elkaar binnen 
redelijke termijn nadere afspraken te maken die, gelet op de daarbij voor Partijen betrokken 
belangen, zo min mogelijk van doel, strekking en inhoud van deze Raamovereenkomst afwijken. 

20.8. In alle gevallen geldt dat door de Aanbieder gederfde winst of omzet niet in aanmerking komt 
voor vergoeding door de Gemeenten. 
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Artikel 21. Personeel 
De Aanbieder draagt er zorg voor dat het personeel handelt en geschoold en gekwalificeerd is 
volgens de in de Leidraad genoemde minimumeisen. 
 
Artikel 22. Geheimhouding 
22.1. Gemeenten zijn gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de (Wet) openbaarheid van 

bestuur. Nakoming van één of meer van deze verplichtingen houdt in geen geval schending van 
geheimhouding of vertrouwelijkheid in en geeft evenmin enige grond tot schadevergoeding. 

22.2. Aanbieder neemt alle wettelijke bepalingen in acht met betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en privacy van de Jeugdige. Bovendien verbindt hij zich tot het treffen 
van voldoende maatregelen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens 
van Gemeenten en haar personen, waarvan zij zich bij de uitvoering van deze 
Raamovereenkomst bedient, kennis neemt, onderscheidenlijk nemen bij werkzaamheden ten 
behoeve van Gemeente en/of Jeugdige. 
 

Artikel 23. Publiciteit en communicatie met Jeugdigen 
Aanbieder conformeert zich aan de werkwijze van Gemeenten ten aanzien van het informeren van 
Jeugdigen en de publiciteitsmedia inclusief social media. Dit houdt in dat Aanbieder geen informatie 
mag verstrekken aan Jeugdigen, derden en/of de publiciteitsmedia die verband houdt met de aan 
Aanbieder verleende opdracht door Gemeenten, zonder instemming van Gemeenten. 
 
Artikel 24. Wijziging en aanvullingen 
24.1. Veranderingen in deze Raamovereenkomst behoeven de instemming van zowel de Gemeenten 

als de Aanbieder. 
24.2. Wanneer binnen de looptijd van deze Raamovereenkomst door oorzaken, welke zich buiten de 

invloedsfeer van Gemeenten afspelen er maatregelen moeten worden genomen, welke van 
invloed zijn op deze Raamovereenkomst, dan zal deze Raamovereenkomst hierop worden 
aangepast. Aanbieder zal hieraan zijn medewerking verlenen. 

24.3. Gemeenten behouden zich het recht voor bij wijzigingen van de door de Gemeenten gebruikte 
automatiseringstoepassingen, de formats en instructies voor het aanleveren van de door 
Aanbieder aan te leveren gegevens en facturen, te herzien. Aanbieder zal hieraan zijn 
medewerking verlenen. 

24.4. Deze Raamovereenkomst kan slechts worden gewijzigd en afstand van enig daaruit 
voortvloeiend recht kan slechts worden aangenomen, indien zulks schriftelijk is vastgelegd, 
gedateerd en ondertekend door Partijen. 

 
Artikel 25. Onverbindendheid en beëindiging 
25.1. Indien één of meer bepalingen van de Raamovereenkomst onverbindend zou(den) blijken te zijn, 

dan blijven de overige bepalingen van kracht. 
25.2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel 

verbindend zijn en zo min mogelijk (gelet op het doel en de strekking van deze 
Raamovereenkomst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen. 

25.3. Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken. 

25.4. Bepalingen van deze Raamovereenkomst die materieel van betekenis blijven nadat de 
Raamovereenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die bepalingen 
naleving verlangen. 

 
Artikel 26. Wet Normering Topinkomens (WNT) 
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Gemeenten behouden zich het recht voor om de uiteindelijk te betalen vergoeding over het 
betreffende contractjaar 2015 te korten met maximaal het bedrag waarmee bezoldigingen en 
uitgekeerde ontslagvergoedingen aan al dan niet ingehuurde (deeltijd) medewerkers, bestuurders en 
toezichthouders over het betreffende contractjaar  2015 (naar rato) meer bedroegen dan de normen, 
zoals bedoeld in artikel 2.3 en 2.10 van de WNT. 
 
Artikel 27. Toepasselijke recht en geschillen  
Op deze Raamovereenkomst is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, 
welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Raamovereenkomst en de 
Uitvoeringscontracten, zullen worden beslecht door de Rechtbank Limburg (te Roermond) tenzij 
dwingend recht anders bepaalt.  
 
 
Aldus overeengekomen en in achtvoud ondertekend door: 
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Gemeente Echt-Susteren 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester J.W.M.M.J. Hessels 
 
op 
[datum] 
 
 
………………………………(handtekening) 
 
 
 
Gemeente Leudal 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester A.H.M. Verhoeven 
 
op 
[datum] 
 
……………………………… (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Maasgouw 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester S.H.M. Strous 
 
op 
[datum] 
 
 
……………………………… (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Nederweert 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester H.F.M. Evers 
 
op 
[datum] 
 
 
……………………………… (handtekening) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemeente Roerdalen 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester M.D. Boer-Beerta 
 
op 
[datum] 
 
……………………………… (handtekening) 
 
 
 
 
Gemeente Roermond 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester M.J.D. Donders - de Leest 
 
op 
[datum] 
 
……………………………… (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Weert 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester A.A.M.M. Heijmans 
 
op 
[datum] 
 
 
……………………………… (handtekening) 
 
 
 
«xx» 
Vertegenwoordigd door 
«xx» 
 
op ……………………………… (datum) 
 
 
……………………………… (handtekening) 
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Bijlage 6. 

Raamovereenkomst Dienstverlening Jeugdhulp, gemeenten Midden-

Limburg Oost en Midden-Limburg West met vrijgevestigde zorgverleners 

voor Jeugdhulp 
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Partijen: 
 
1. De Gemeente Echt-Susteren, gevestigd Nieuwe Markt 55 6101 CV te Echt, in dezen op grond van 

artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester J.W.M.M.J. 
Hessels, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

2. De Gemeente Leudal, gevestigd Leudalplein 1, 6093 HE te Heythuysen, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester A.H.M. 
Verhoeven, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

3. De Gemeente Maasgouw, gevestigd Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester S.H.M. Strous, 
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders op 2 
september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

4. De Gemeente Nederweert, gevestigd Gutjesweg 2Raadhuislaan 1, 6031 ETVR te Nederweert, in 
dezen op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
burgemeester H.F.M. Evers, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 
'Opdrachtgever'. 

5. De Gemeente Roerdalen, gevestigd Schaapsweg 20, 6077 CG te Sint Odiliënberg, in dezen op 
grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester M.D. 
Boer-Beerta, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

6. De Gemeente Roermond, gevestigd Markt 31, 6041 EM te Roermond, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester M.J.D. Donders 
- de Leest, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 

7. De Gemeente Weert, gevestigd Wilhelminasingel 101, 6001 GS te Weert, in dezen op grond van 
artikel 171 lid 2 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester A.A.M.M. 
Heijmans, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders op 2 september 2014, verder te noemen: 'Gemeente' of 'Opdrachtgever'. 
 

8. «Naam_aanbieder», gevestigd te «plaats» en aldaar kantoor houdende aan de «adres», ten deze 
vertegenwoordigd door «naam_bevoegd_vertegenwoordiger»,«functie», hierna te noemen: 
'Aanbieder' of 'Opdrachtgever'. 

 
Gemeenten en Aanbieder Tezamen tezamen te noemen Partijen en separaat van elkaar Partij, 
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Overwegende dat: 

 
1. Gemeenten dienen, in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet voorzieningen 

Dienstverlening te bieden voor: 
 ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij 

het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen 
van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen 
of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptiegerelateerde problemen;  

 het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de 
leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en  

 het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met 
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of 
psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt.  

2. Gemeenten een procedure zijn gestart, gepubliceerd d.d. 14 juli 2014 via www.Tenderned.nl 
101410b en aangekondigd via www.Pleio.nl (is vervangen door 

http://www.leudal.nl/inkoopwmojeugdhulpml), en aangekondigd via lokale en regionale media, en 
de gemeentelijke websites en om Aanbieders te verwerven die 
Maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen Dienstverlening in de jeugdhulp verlenen aan 
inwoners van de Gemeenten;  

3. Aanbieder bereid is de door Gemeenten gewenste dienstverlening Dienstverlening uit te voeren 
en hiertoe een aanbieding heeft ingediend;  

4. Aanbieder voldoet aan alle door Gemeenten gestelde eisen en voorwaarden die staan genoemd 
in de (geactualiseerde) Leidraad Inkoop en Aanbesteding Jeugdhulp Midden-Limburg oost en 
Midden-Limburg west, nadien gewijzigd en gepubliceerd d.d. 6 juli 2016, inclusief bijlagen   

5. De Gemeenten allen de toegang tot individuele voorzieningen de Dienstverlening hebben 
geregeld;  

6. De dienstverlening Dienstverlening van Aanbieder aansluit bij hetgeen is omschreven in de “Visie 
Inkoop jeugdhulp en nieuwe WMO”, de visienota jeugdhulp en het dan geldende beleidsplan voor 
de Jeugdhulp ‘beleidsplan jeugdhulp 2014-2016 zoals door de respectievelijke colleges 
Gemeenten is dan zijn vastgesteld;  

7. Partijen accepteren dat zowel nu als in de toekomst onzekerheden bestaan met betrekking tot de 
dienstverlening en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, in de breedste zin des woords 
waarmee voortschrijdend inzicht kan leiden tot wijzigingen dan wel aanpassingen van deze 
Raamovereenkomst;  

8. Dat, bij nader overeen te komen dienstverlening, de voorwaarden als omschreven in het 
Programma van Eisen in de Leidraad als richtlijn fungeren;  

9. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst gecontracteerde Aanbieders de mogelijkheid 
hebben om de Raamovereenkomst gemotiveerd te beëindigen, waarbij rekening gehouden wordt 
met de belangen van alle betrokkenen, waaronder uitvoerend personeel en JeugdigenCliënten;  

10. Partijen de randvoorwaarden waaronder de dienstverlening wordt uitgevoerd schriftelijk wensen 
vast te leggen in deze Raamovereenkomst;  
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Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
 
Artikel 1. Definities 
In deze Raamovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
Begrip       Definitie 
Aanbestedende dienst De samenwerkende Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 

Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert.  
Aanbieder/ Inschrijver Natuurlijke persoon of rechtspersoon die Jeugdhulp verlenen jegens 

en die de Gemeente  gehouden is een algemene voorziening of een 
Voorziening te leveren nadat hij een Inschrijving heeft ingediend en 
deze is gegund. Bij uitvoering jeugdbescherming /jeugdreclassering 
dienen de rechtspersonen gecertificeerd te zijn 

Cliëntenraad Jeugd  
 

Op basis van de Jeugdwet ingestelde cliëntenraad door de 
Aanbieders die de belangen van Cliënten Jeugdigen behartigt.  

Dienstverlening Hulp ondersteuning in het kader van jeugdhulp of het gedwongen 
kader, die onder deze Raamovereenkomst en onderliggende 
Uitvoeringsovereenkomst(en) vallen. 

Eigen kracht In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene 
dagelijkse levensverrichtingen.  

Ernstige fout Een handeling welke ziet op onrechtmatig gedrag dat invloed heeft 
op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken Aanbieder 
en voor zover dat gedrag wijst op kwade opzet of bewuste dan wel 
verwijtbare nalatigheid van een zekere ernst. Ter illustratie, een 
gedraging in strijd met de vigerende mededingingsregelgeving, een 
fout die juridische gevolgen heeft gehad en/of negatieve gevolgen 
heeft gehad op publiekelijke fondsen (geld), schending van de 
privacyregels dan wel onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke 
gegevens van ondernemingen en/of cliënten Jeugdigen.  

Gedwongen kader Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
Door de rechter opgelegde maatregelen 
jeugdbescherming/jeugdreclassering uitgevoerd door een 
gecertificeerde instelling. 

Gemeente Een der Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert. 

Gemeenten De Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond en Weert. 

Huiselijk geweld Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee 
door iemand uit de huiselijke kring. 

Huiselijke kring Een familielid, huisgenoot of mantelzorger. 
Jeugdbescherming Beschermingsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 1.1 van de 

Jeugdwet. 
Jeugdige Cliënt Jeugdige in de zin van de Jeugdwet en zijn/haar ouders, aan wie op 

basis van de Jeugdwet een Individuele voorziening is verstrekt. 
persoon die: 

1° de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, 
2° de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie   
     op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht recht is  
     gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van   
     het Wetboek van Strafrecht, of 
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3° de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig  
     jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van deze wet: 

 is bepaald dat de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in 
onderdeel 1°, waarvan de verlening was aangevangen vóór 
het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, noodzakelijk is; 

 vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is bepaald 
dat jeugdhulp noodzakelijk is, of 

is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen 
vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen een 
termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk 
is.  

Jeugdhulp - ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan 
jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, 
behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van 
psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, 
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de 
jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptiegerelateerde problemen;  

-  het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk 
verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met 
een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, een chronisch psychisch probleem of een 
psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog 
niet hebben bereikt, en het ondersteunen bij of het overnemen 
van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging 
gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij 
jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of 
beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar 
niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.  

Jeugdreclassering Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en 
controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van 
een strafbaar feit. Deze maatregel wordt uitgevoerd door een 
gecertificeerde instelling. 

Jeugdwet  
 

Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg 
aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornissen, zoals gepubliceerd op 14 
maart 2014 in het Staatsblad 2014, nr. 105.  

Leidraad Leidraad Werving Jeugdhulp Midden-Limburg Oost en Midden-
Limburg West van 14 juli 2014. 

Mantelzorg Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd 
wonen of opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het 
kader van een hulpverlenend beroep. 

Opvang Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben 
verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als 
gevolg van huiselijk geweld, en die niet in staat zijn zich op eigen 
kracht te handhaven in de samenleving. 

Participatie Deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. 
PersoonsCliëntgegevens Alle persoonlijke en cliëntspecifieke gegevens omtrent Jeugdige 

waaronder NAW-gegevens en het vastgestelde 
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Ondersteuningsplan. 
Sociaal Domein 
(decentralisaties) 

Decentralisaties van de AWBZ naar Wmo, de Jeugdhulp en de 
Participatiewet. 

Transformatie Doelbewuste verandering/omvorming. Gedoeld wordt op het anders 
organiseren van de jeugdhulp: ontzorgen, demedicaliseren. 

Verleningsbeschikking Beschikking welke door de Gemeente wordt afgegeven voor een 
Individuele voorziening 

Verordening jeugdhulp  De verordening jeugdhulp op grond van de artikelen 2.9, 2.12, 8.1.1 

4
de 

lid, 12.4 2
de 

lid, Jeugdwet.  
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
Individuele Voorziening(en) Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een 

persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen. 

WTZi Wet toelating Zorginstellingen 
Overige voorziening Aanbod van diensten of activiteiten dat - zonder voorafgaand 

onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van de gebruikers - toegankelijk is en dat is gericht 
op het versterken van zelfredzaamheid en participatie of op opvang. 

AMHK Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Bestaande cliënt  Hiervoor te lezen de cliënt. 
BSN Burger Servicenummer. 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
CAK Centraal Administratiekantoor. berekent en incasseert eigen 

bijdragen voor de WLZ en de Wmo. 
Calamiteit Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op 

de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk 
gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. 

College  Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeenten 
Decentralisatie   Het overhevelen van taken en bevoegdheden naar een lager niveau 

van bestuur 
Hulpmiddel Roerende zaak die bedoeld is om beperkingen in de 

zelfredzaamheid of de participatie te verminderen of weg te nemen 
Individuele voorziening Voorziening waarvoor via een verleningsbeschikking toegankelijke 

op de Jeugdige of zijn ouders toegesneden jeugdhulpvoorziening 
die door het College in natura of bij PGB wordt verstrekt.  

Jeugdhulpplan  Er wordt gewerkt via de werkwijze/ format 1Gezin1Plan. 
Kindermishandeling Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of 
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie 
van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief 
opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te 
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 
psychisch letsel. 

Nieuwe cliënt  Hiervoor te lezen de cliënt. 
Nza Nederlandse zorgautoriteit. 
Opdrachtgever Gemeente die Aanbieder opdracht geeft tot verlenen van een dienst 

aan een cliënt. 
Ouderbijdrage Dit is een bijdrage die kan worden gevraagd op het moment dat een 

jeugdige jeugdhulp krijgt met verblijf en buiten het gezin verblijft. 
Voor individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet mag 



Kenmerk: 1014101-082a 

Raamovereenkomst v2017 Dienstverlening Jeugdhulp vrijgev. gemeenten Midden-Limburg Oost 

en Midden-Limburg West pagina 7 

 

géén "eigen bijdrage" worden gevraagd.  
Overige voorzieningen Overige voorzieningen als bedoeld in artikel 2.9, onder a, van de 

Jeugdwet, waarvoor geen verleningsbeschikking van het College is 
vereist.  

PGB Persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de 
Jeugdwet zijnde een door het College verstrekt budget aan een 
Jeugdige of zijn ouder, dat hen in staat stelt de Jeugdhulp die tot de 
Individuele voorziening behoort van derden te betrekken.  

Professionele 
standaard”verantwoorde 
werktoeleiding 

Richtlijnen, modules, kwaliteitsindicatoren, normen, standaarden 
dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het 
gehele proces of een deel van een specifiek proces van een 
maatwerkvoorziening en die vastleggen wat noodzakelijk is om 
vanuit het perspectief van de cliënt een goede maatwerkvoorziening 
te verstrekken. 

Regionaal 
Transitiearrangement 
Midden-Limburg (RTA ML)  
 

Het overzicht van de gemaakte regionale afspraken tussen 
gemeenten en zorgaanbieders in de regio Midden-Limburg waarin 
afspraken ten aanzien van de realisering van de continuïteit van 
zorg en de hiervoor benodigde infrastructuur zijn gemaakt.  

Sociaal netwerk Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de 
cliënt een sociale relatie onderhoudt. 

SVB  Sociale Verzekeringsbank. 
Transitie Overdracht van taken zonder veel inhoudelijke wijzigingen. 

Concreet: overname en organisatorische inbedding van de 
Jeugdhulp taken bij de gemeenten.  

Voorziening Overige voorziening of individuele voorzieningen. 
Woonplaatsbeginsel  
 

De verantwoordelijke Gemeente is in beginsel de Gemeente waar 
de ouder met gezag over de jeugdige in zorg woont (het woonadres 
conform BRP). Als sprake is van tijdelijke voogdij, instellingsvoogdij, 
of als de woonplaats onbekend is op moment van de hulpvraag, 
wordt met betrekking tot bepaling van Gemeente gekeken naar het 
werkelijke (hoofd)verblijf van de jeugdige. Als sprake is van 
voorlopige voogdij is de Gemeente waar de ouder met 
oorspronkelijk gezag over de jeugdige woont de gemeente.  
Met betrekking tot volledigheid voor bepaling van verantwoordelijke 
gemeente voor alle jongeren in zorg, alsmede begripbepalingen is 
door de betrokken ministeries en de VNG een 
stroomschema/stappenplan opgesteld. 

ZIN (Zorg In Natura)  
 

Zorg die door de Aanbieder aan Cliënt wordt verleend en via de 
Gemeente wordt betaald. De kosten worden door de Gemeente 
rechtstreeks aan de Aanbieder vergoed.  

Zvw Zorgverzekeringswet. 
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Artikel 2. Algemene bepalingen 
2.1. Voorwerp van deze Raamovereenkomst is de Dienstverlening voor het bieden van individuele 

Voorzieningen (en voor een deel ook overigen voorzieningen buiten het taakveld van het CJG) 
binnen de Jeugdwet het Sociale Domein van Gemeenten door vrijgevestigd zorgverleners; 

2.2. De Dienstverlening waarop deze Raamovereenkomst toeziet is verdeeld in drie percelen: 
 Jeugd GGZ (basis en specialistisch) 
 Jeugd met een beperking  
 Diagnostiek en behandeling dyslexie 

2.3. De Leidraad met bijlagen is een integraal onderdeel van de Raamovereenkomst. In geval van 
strijdigheid tussen deze Raamovereenkomst en bepalingen in de genoemde documenten 
prevaleren te allen tijde de bepalingen van de Raamovereenkomst. in geval van strijdigheid 
tussen de bepalingen van de Leidraad met bijlagen, geldt de volgende rangorde, in afnemende 
volgorde van belangrijkheid 
I.  De geschiktheidseisen in de Leidraad 
II.  Minimumeisen in de Leidraad 
III. Het binnen de raamovereenkomst af te sluiten uitvoeringscontract  
IV. De Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2012 model VNG.  

2.4. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen dan wel er sprake is van voortschrijdend 
inzicht welke leiden tot aanpassing van deze Raamovereenkomst, zullen Partijen hier overleg 
over voeren en de aanpassing als getekende addendum bij deze Raamovereenkomst voegen. 

 
Artikel 3. Inhoud van de Raamovereenkomst 
3.1. De Raamovereenkomst beoogt gelijkluidende voorwaarden te scheppen voor Dienstverlening 

door vrijgevestigde zorgverleners op het vlak van de Jeugdwet voor de Gemeenten van Midden-
Limburg oost en Midden-Limburg west. 

3.2. De Raamovereenkomst beoogt bij te dragen aan de inhoudelijke doelen die de Jeugdwet stelt. 
3.3. De Raamovereenkomst bevat de voorwaarden waarbinnen de Gemeenten van Midden-Limburg 

oost en Midden-Limburg west opdrachten kunnen verstrekken aan vrijgevestigde zorgverleners. 
3.4. De Raamovereenkomst beoogt voor bestaande cliënten Jeugdigen de continuïteit van de zorg 

hulp en ondersteuning te waarborgen en voor nieuwe cliënten Jeugdigen zorg hulp en 
ondersteuning beschikbaar te laten zijn.  

 
Artikel 4. Duur van de Raamovereenkomst 
4.1. Deze (huidige) Raamovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd. De Raamovereenkomst 

heeft een looptijd van twee jaar, gaat in op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2016. 
4.2. De Deze Raamovereenkomst kan tweemaal eenzijdig door Gemeente met één jaar verlengd 

worden. Uiterlijk zes maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk 
mededeling gedaan aan Aanbieders of de Raamovereenkomst wordt verlengd dan wel 
beëindigd.  

4.3. Voor toetredende Aanbieders geldt dat deze Raamovereenkomst ingaat per 1 januari 2017.  
4.4. Dit artikel laat het recht op ontbinding of vernietiging van deze Raamovereenkomst op grond van 

artikel 8.4 van de Raamovereenkomst onverlet.  
 

Artikel 5. Facturatie 
5.1. Bij bekostiging via Inkoop dient Aanbieder haar verzamelfacturen bij voorkeur eens per vier (4) 

weken in bij de Gemeenten waarbinnen de Dienstverlening uitgevoerd is. 
5.2. De verzamelfactuur wordt digitaal ingediend conform het door de Gemeenten aangeleverde 

bewerkbare format.  

5.3. Aanbieder brengt uitsluitend de direct aan JeugdigeCliënt toewijsbare klokuren in rekening 
conform de vastgestelde All-in tarieven.  
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5.4. Aanbieder dient de verzamelfactuur achteraf en binnen vier (4) weken na de verstreken maand te 
versturen aan de betreffende Gemeente(n).  

5.5. De betaling van de facturen geschiedt binnen een niet fatale termijn van vier (4) weken na 
ontvangst van en door Gemeente(n) goedgekeurde verzamelfactuur.  

 

Artikel 6. Meld- en informatieverplichting Aanbieder 
6.1. Aanbieder heeft een meld- en informatieverplichting ten aanzien van alles wat redelijkerwijs van 

invloed is dan wel kan zijn op de Dienstverlening dan wel op de nakoming van verplichtingen uit 
deze Raamovereenkomst. 

6.2. Aanbieder rapporteert na afloop van elk kwartaal binnen vier (4) weken aan de Gemeenten over 
zijn prestaties.  
  

Artikel 7. Monitoring en toezicht 
7.1. Gemeenten kunnen kan steekproefsgewijs de recht- en doelmatigheid van de door Aanbieder in 

rekening gebrachte Ondersteuning Dienstverlening controleren. De controle vindt plaats met 
inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en de wettelijke bepalingen 
rond de verwerking van Persoonsgegevens. 

7.2. Gemeenten is zijn gerechtigd door middel van feitelijk onderzoek bij de Cliënt Jeugdige thuis, 
door middel van cliënttevredenheidsonderzoeken (KTO's) of anderszins, de uitvoering van deze 
Overeenkomst en dehet Uitvoeringscontracten te (laten) controleren.  

7.3. De gemeentelijke toezichthouder is belast met het houden van toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de Jeugdwet. 

7.4. Aanbieder werkt kosteloos mee aan de in de voorgaande leden beschreven monitoring en 
toezicht, zoals dat redelijkerwijs van Aanbieder mag worden verlangd. 

 
Artikel 8.  Niet-nakoming c.q. ontbinding van de Raamovereenkomst 
8.1. Indien de geleverde Dienstverlening niet voldoet aan hetgeen gesteld in deze 

Raamovereenkomst inclusief bijbehorende Leidraad met bijlagen, kunnenkan Gemeenten eisen 
dat Aanbieder voor haar rekening en zo spoedig als mogelijk, zorg draagt voor nakoming op een 
zodanige wijze, dat alsnog volledig wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in deze 
Raamovereenkomst inclusief bijbehorende Leidraad, en het Uitvoeringscontracten. Gemeenten 
deelt delen het desbetreffende besluit bij aangetekende brief aan Aanbieder mede. 

8.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 is de Partij die toerekenbaar tekort schiet in de 
nakoming van één of meer verplichtingen uit deze Raamovereenkomst aansprakelijk voor 
vergoeding van de door de wederpartij en Cliënt Jeugdige geleden c.q. te lijden schade, met dien 
verstande, dat de eisende Partij alles dient te ondernemen wat redelijkerwijs van haar gevergd 
kan worden om de schade te beperken. 

8.3. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichting(en) uit 
deze Raamovereenkomst en het de Uitvoeringscontracten, zal de andere Partij hem deswege in 
gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in 
welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk 
geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden geboden om alsnog 
zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.  

8.4. Deze Raamovereenkomst kan met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd door de Gemeenten:  

1) indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. 
2) indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of onderwerp uitmaakt 

van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van 
elke andere soortgelijke procedure. 
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3) indien de onderneming van de Aanbieder wordt beëindigd. 
4) indien de Aanbieder één of meer van haar verplichtingen uit deze Raamovereenkomst niet, 

niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de uitkomsten van (materiële) 
controle. 

5) indien de Aanbieder een Ernstige fout maakt. 
6) indien Aanbieder niet meer voldoet aan de geschiktheidseisen en minimumeisen zoals 

geformuleerd in de Leidraad of vereisten als opgenomen in deze Raamovereenkomst. 
7) indien de toelating van Aanbieder ingevolge de WTZi wordt ingetrokken.  
8) indien de Aanbieder in een situatie van niet-toerekenbare tekortkoming verkeert en is aan te 

nemen dat deze langer zou kunnen duren dan veertien (14) kalenderdagen. 
9) indien de Gemeenten ingevolge de wet of lokale besluiten/lokale verordeningen gehouden is 

zijn tot het al dan niet aanmerkelijk aanpassen van de toekenning van Voorzieningen aan 
CliëntenJeugdigen. 

10) alvorens tot ontbinding van deze Raamovereenkomst over te gaan, zalzullen Gemeenten 
steeds in overleg treden met Aanbieder waarbij het te allen tijde de voorkeur heeft om in 
gezamenlijk overleg te komen tot wederzijdse goedkeuring tot aanpassing van de 
Raamovereenkomst aansluitend bij de dan geldende situatie. 

8.5. Indien één der Partijen op grond van het vorige lid tot beëindiging met onmiddellijke ingang 
overgaat, is de wederpartij jegens de beëindigende Partij verplicht tot vergoeding van de schade 
die door tekortschieten of andere grond voor beëindiging mocht zijn ontstaan.  

8.6. Een (bewuste of onbewuste) onjuistheid dan wel een tekortkoming in de nakoming van hetgeen 
Aanbieder heeft ingevuld dan wel verklaard ten behoeve van de aanbieding welke tijdens dan wel 
na het tekenen van deze Raamovereenkomst bij Gemeenten bekend worden, wordt gelijkgesteld 
met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Raamovereenkomst. Artikelen 11.4 
en 11.5 zijn onverkort van toepassing. 

8.7. Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft hebben Gemeenten het recht de 
Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te 
ontbinden indien Aanbieder niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van de uitoefening van 
de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze Raamovereenkomst. 

8.8. Mochten Partijen de stap richting de rechter wensen te zetten dan kan dit enkel nadat eerst een 
bemiddelingspoging is ondernomen. Hiertoe zal (iedere) Partij één persoon afvaardigen die 
gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter benoemen met het verzoek of deze op basis van een 
unanimiteit tot een oplossing kunnen komen. Enkel wanneer dit niet mogelijk blijkt zal de zaak 
aan de rechter worden voorgelegd. 

 
Artikel 9. Niet toerekenbare tekortkomingen 
9.1. Voor zover Aanbieder een tekortkoming in de nakoming van een verplichting niet kan worden 

toegerekend en hij Gemeenten onverwijld en in ieder geval binnen de overeengekomen termijn 
de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld, komt hij niet in verzuim, is 
hij niet tot schadevergoeding verplicht en is geen boete verschuldigd. 

9.2. Aanbieder kan zich slechts op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien hij zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na het (verwachte) intreden van de niet-
toerekenbare tekortkoming onder overlegging van de nodige bewijsstukken Gemeenten 
schriftelijk en gemotiveerd van een dergelijk beroep in kennis stelt. 
 

Artikel 10. Flexibiliteit van de Raamovereenkomst 
10.1. De Aanbieder kan de Raamovereenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen.  
10.2. Bij de opzegging van de Raamovereenkomst neemt Aanbieder een termijn van drie (3) maanden, 

na bevestiging van ontvangst van de opzegging door Gemeenten in acht.  
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10.3. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kunnen nieuwe Aanbieders toetreden dan wel 
bestaande Aanbieders hun Raamovereenkomst uitbreiden met percelen welke ze nog niet 
aanboden.  

10.4. Na ontvangst van het verzoek tot toetreding zullen Gemeenten met een nieuwe Aanbieder in 
overleg treden om te bepalen of de Aanbieder voldoet aan alle gestelde criteria in deze 
Raamovereenkomst en zoals gehanteerd in de contracteringsprocedure. Nadat is vastgesteld dat 
er geen belemmeringen zijn om de Aanbieder toe te laten treden en de feitelijke aanbieding is 
ontvangen, wordt een afspraak gemaakt om de Raamovereenkomst feitelijk te ondertekenen. 
Gemeenten dragen daarna zorg voor de communicatie omtrent de toetreding van de Aanbieder 
tot de Raamovereenkomst. 

 
Artikel 11. Continuïteit Dienstverlening bij beëindiging van de Raamovereenkomst 
11.1. In geval van beëindiging van deze Raamovereenkomst verplicht de Aanbieder zich tot 

continuering van de afgesproken Dienstverlening aan bestaande CliëntenJeugdigen, totdat ook 
deze door Gemeenten respectievelijk Cliënt Jeugdige worden beëindigd. 

11.2. De latende Aanbieder is verplicht bij te dragen aan een efficiënte en zorgvuldige overdracht van 
Cliënten Jeugdigen aan een andere gecontracteerde Aanbieder naar keuze van de Cliënt 
Jeugdige en doet dit in overleg met en na akkoord van de Gemeenten om zo continuïteit van de 
Dienstverlening aan de Cliënt Jeugdige te kunnen garanderen. 

11.3. Het eerste en tweede lid worden toegepast in overleg met Gemeenten. 
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht 
12.1. Aanbieder is aansprakelijk voor vergoeding van schade die Gemeenten, Aanbieder of derden 

lijden als gevolg van handelingen van de Aanbieder. 
12.2. Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. 

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Als vermogensschade komen 
mede voor vergoeding in aanmerking:  

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;  
b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;  

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
12.3. Gemeenten is zijn niet aansprakelijk voor schade die – in welke vorm dan ook – door de 

Aanbieder wordt geleden als gevolg van of in verband met een onrechtmatige daad of een 
toerekenbare tekortkoming door Aanbieder onder de Raamovereenkomst, tenzij die schade het 
gevolg is van de grove schuld of opzet van Gemeenten. 

12.4. De Aanbieder is aansprakelijk voor alle schade die door Gemeenten of door ingeschakelde 
derden wordt geleden, tot het maximumbedrag dat in de Leidraad staat genoemd, voortvloeiende 
uit de uitvoering van de werkzaamheden ingevolge deze Raamovereenkomst, dan wel het gevolg 
zijn van het niet naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst, 
indien deze schade is veroorzaakt door de Aanbieder. 

12.5. Aanbieder vrijwaart Gemeenten tegen alle (rechts) vorderingen en aanspraken van derden, 
voortvloeiende uit door die derden geleden schade – in welk vorm dan ook – ten gevolge van of 
verband houdende met de uitvoering van deze Raamovereenkomst, tenzij die schade het gevolg 
is van de grove schuld of opzet van Gemeenten. 

12.6. In gevallen van overmacht en omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en 
billijkheid nakoming van de verplichtingen krachtens de Raamovereenkomst en daaruit 
voorvloeiende Uitvoeringscontracten niet kunnen plaatsvinden, of ernstige vertraging 
ondervinden, dient de Aanbieder de Gemeenten zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk of per e-
mail op de hoogte te stellen. 

12.7. Indien zich tijdens de uitvoering van deze Raamovereenkomst niet in deze Raamovereenkomst 
voorziene omstandigheden voordoen, ten gevolge waarvan onverkorte nakoming van deze 
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Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende Uitvoeringscontracten niet mogelijk is of in 
redelijkheid niet van Partijen of een van hen verlangd kan worden, zullen Partijen er naar streven 
dienaangaande in goed overleg met elkaar binnen redelijke termijn nadere afspraken te maken 
die, gelet op de daarbij voor Partijen betrokken belangen, zo min mogelijk van doel, strekking en 
inhoud van deze Raamovereenkomst afwijken. 

12.8. In alle gevallen geldt dat door de Aanbieder gederfde winst of omzet niet in aanmerking komt 
voor vergoeding door de Gemeenten. 
 

Artikel 13. Geheimhouding 
13.1. Gemeenten is zijn gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de (Wet) openbaarheid 

van bestuur. Nakoming van één of meer van deze verplichtingen houdt in geen geval schending 
van geheimhouding of vertrouwelijkheid in en geeft evenmin enige grond tot schadevergoeding. 

13.2. Aanbieder neemt alle wettelijke bepalingen in acht met betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en privacy van de CliëntJeugdige. Bovendien verbindt hij zich tot het 
treffen van voldoende maatregelen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle 
gegevens van Gemeenten en haar personen, waarvan zij zich bij de uitvoering van deze 
Raamovereenkomst bedient, kennis neemt, onderscheidenlijk nemen bij werkzaamheden ten 
behoeve van Gemeente en/of CliëntJeugdige. 

Artikel 14. Publiciteit en communicatie met cliëntenJeugdigen 
Aanbieder conformeert zich aan de werkwijze van Gemeenten ten aanzien van het informeren van 
Cliënten Jeugdigen en de publiciteitsmedia inclusief social media. Dit houdt in dat Aanbieder geen 
informatie mag verstrekken aan Cliënten Jeugdigen, derden en/of de publiciteitsmedia die verband 
houdt met de aan Aanbieder verleende opdracht door Gemeenten, zonder instemming van 
Gemeenten. 
 
Artikel 15. Wijziging en aanvullingen 
15.1. Veranderingen in deze Raamovereenkomst behoeven de instemming van zowel de Gemeenten 

als de Aanbieder. 
15.2. Wanneer binnen de looptijd van deze Raamovereenkomst door oorzaken, welke zich buiten de 

invloedsfeer van Gemeenten afspelen er maatregelen moeten worden genomen, welke van 
invloed zijn op deze Raamovereenkomst, dan zal deze Raamovereenkomst hierop worden 
aangepast. 

15.3. Gemeenten behouden zich het recht voor bij wijzigingen van de door de Gemeenten gebruikte 
automatiseringstoepassingen, de formats en instructies voor het aanleveren van de door 
Aanbieder aan te leveren gegevens en facturen, te herzien. Aanbieder zal hieraan zijn 
medewerking verlenen. 

15.4. Deze Raamovereenkomst kan slechts worden gewijzigd en afstand van enig daaruit 
voortvloeiend recht kan slechts worden aangenomen, indien zulks schriftelijk is vastgelegd, 
gedateerd en ondertekend door Partijen. 

 
Artikel 16. Onverbindendheid en beëindiging 
16.1. Indien één of meer bepalingen van de Raamovereenkomst onverbindend zou(den) blijken te zijn, 

dan blijven de overige bepalingen van kracht. 
16.2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel 

verbindend zijn en zo min mogelijk (gelet op het doel en de strekking van deze 
Raamovereenkomst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen. 

16.3. Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 
gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken. 
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16.4. Bepalingen van deze Raamovereenkomst die materieel van betekenis blijven nadat de 
Raamovereenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die bepalingen 
naleving verlangen. 

 
Artikel 17. Toepasselijke recht en geschillen  
Op deze Raamovereenkomst is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, 
welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Raamovereenkomst en de 
Uitvoeringscontracten, zullen worden beslecht door de Rechtbank Limburg (te Roermond) tenzij 
dwingend recht anders bepaalt.  
 
 
Aldus overeengekomen en in achtvoud ondertekend door: 
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Gemeente Echt-Susteren 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester J.W.M.M.J. Hessels 
 
op 
[datum] 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Leudal 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester A.H.M. Verhoeven 
 
op 
[datum] 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Maasgouw 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester S.H.M. Strous 
 
op 
[datum] 
 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
Gemeente Nederweert 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester H.F.M. Evers 
 
op 
[datum] 
 
 
 ............................................................................ (handtekening) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Roerdalen 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester M.D. Boer-Beerta 
 
op 
[datum] 
 
 ............................................................................ (handtekening)
 
 
 
Gemeente Roermond 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester M.J.D. Donders - de Leest 
 
op 
[datum] 
 
 ............................................................................ (handtekening)
 
 
 
Gemeente Weert 
vertegenwoordigd door 
Burgemeester A.A.M.M. Heijmans 
 
op 
[datum] 
 
 
 ............................................................................ (handtekening)
 
 
 
«xx» 
Vertegenwoordigd door 
«xx» 
 
op  ....................................................................... (datum) 
 
 
 ............................................................................ (handtekening)


