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:

Voorstel tot verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst Wmo
nieuwe taken

Ons kenmerk

:

1744122/1745086

Beste Geachte heer/mevrouw/directie,
Door de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert zijn in 2018 met u voor het jaar 2019
uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor Wmo nieuwe taken met tendernummer(s)
[NADER IN TE VULLEN]. Deze uitvoeringsovereenkomsten zijn eerder voor contractjaar
2022 verlengd. Op grond van artikel 6.4 van de Uitvoeringsovereenkomst kunnen de
gemeenten deze overeenkomsten telkens drie (3) maanden vóór het aflopen van de
initiële looptijd of einde van de verlengingsoptie schriftelijk voorleggen aan de aanbieder
ter verlenging voor de duur van één (1) jaar.
Verlenging
Wij zijn voornemens om ingaande 1 januari 2023 van deze verlengingsoptie onder de
huidige condities – behoudens overeengekomen tarieven - gebruik te maken voor de
duur van één (1) jaar, dus tot 1 januari 2024. Wij zijn van mening dat van deze optie
gebruik kan worden gemaakt, omdat er op dit moment ter zake de inhoud van de
uitvoeringsovereenkomsten en addendum geen wezenlijke wijzigingen noodzakelijk
worden geacht. Hierdoor kunt u onder betreffende uitvoeringsovereenkomsten vallende
ondersteuning/hulp voor het jaar 2023 continueren. Verder voorkomt gebruikmaking van
de verlengingsmogelijkheid dat de inschrijfprocedure opnieuw moet worden doorlopen.
Zowel voor de aanbieders als voor de gemeenten brengt dit een administratieve
lastenverlichting met zich mee.
Indexering
Wij indexeren voor 2022 de tarieven van de ambulante producten en profielen van 2022
met 2,63%. De indexering is vastgesteld op de CBS-index “86 Gezondheidszorg, Totaal
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen”. Voor 2023 indexeren wij de tarieven
van de verblijfsproducten 2022 met 2,47%. De indexering is vastgesteld op 80% van de
CBS-index “86 Gezondheidszorg, Totaal Cao-lonen per uur inclusief bijzondere
beloningen” en 20% van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal
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Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB).
Als u met de door de gemeenten voorgestelde verlenging van de
Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken, incl. het daarbij behorend addendum kunt
instemmen, verzoeken wij u deze verlengingsbrief voor akkoord te ondertekenen en te
retourneren via de berichtenmodule van Negometrix. Indien u beschikt over een digitale
handtekening, kunt u van deze optie binnen Negometrix gebruik maken.
De ondertekende brief of uw digitale handtekening ter instemming met de verlenging en
addendum, zien wij graag uiterlijk [DATUM] tegemoet.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders
van Leudal, Nederweert en Weert,
Voor akkoord,
Aanbieder :……………………………………………
Plaats :……………………………………………
Datum :……………………………………………
Handtekening en naam :……………………………………………
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