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1. Inleiding  
 

Deze dynamische  Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de Aanbesteding ‘Inkoop in 

het kader van Wmo en Jeugdwet’ , die de samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland 

(Opdrachtgever) zijn gestart op 5 oktober 2015 en waarvan de inschrijving op 23 maart 2016 opnieuw 

is geopend. Deze geanonimiseerde dynamische Nota van Inlichtingen wordt vanaf 23 maart 2016 

doorlopend aangevuld met vragen en antwoorden en gepubliceerd op de website 

www.Rivierenlandkanmeer.nl  

Aanbieders hebben vanaf 23 maart 2016 tot 1 november 2016 de gelegenheid om vragen te stellen 

naar aanleiding van de Aanbesteding ‘Inkoop in het kader van Wmo en Jeugdwet’.  

Alle vragen die  door Aanbieders zijn gesteld, heeft Opdrachtgever beoordeeld op inhoud en 

importantie in het kader van deze Aanbesteding. Sommige vragen zijn in dat kader alleen beantwoord 

aan Opdrachtgever. 

Alle vragen van Aanbieders zijn geanonimiseerd. 

. 
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2. Vragen en Antwoorden 
 

Volgnr. Onderwerp Vraag verwijst 
naar … 

Vraag Antwoord 

1 Procedure Offerte-aanvraag  Wat zijn de vervolgstappen We handelen conform pagina 11, paragraaf 2.4 onder c van de Offerteaanvraag: 
-Opdrachtgever toetst of de Offerteaanvraag volledig is (zijn alle invulformulieren 
ingevuld, waar nodig voorzien van een rechtsgeldige ondertekening etc.), voldoet aan de 
gestelde procedurele voorwaarden (paragraaf 2.5), de algemene Eisen zoals beschreven 
in Hoofdstuk 3 en aan de product specifieke Eisen voor zover die van toepassing zijn op 
de zorg en ondersteuning die Inschrijver biedt (Bijlagen 1 t/m 5); 
-Alle Inschrijvers die voldoen aan de bovengenoemde criteria komen in principe in 
aanmerking voor een Raamovereenkomst; 
-Contractering: het eventueel opvragen van bewijsstukken , waarna een definitieve 
Raamovereenkomst wordt opgesteld. 
 
Inschrijvingen die niet voldoen aan de voorwaarden en Eisen, worden uitgesloten van 
verdere beoordeling. 
 
In de Offerteaanvraag staat op pagina 6 aangegeven dat  Opdrachtgever uiterlijk 13 
weken na ontvangst van de Inschrijving  een voorlopige gunningsbesluit stuurt. In de 
praktijk zijn we voornemens dit binnen sneller  te doen. U kunt aan dit voornemen echter 
geen rechten ontlenen. 
Voor de voorlopige  gunningsbeslissing geldt een opschortende termijn van 20 
kalenderdagen na de verzenddatum van deze brief. Indien er binnen gestelde termijn 
geen bezwaren tegen de gunning binnenkomen, dan is de gunning daarna definitief en 
ontvangt u de Raamovereenkomst(en) ter ondertekening. 
 

2. Procedure Eigen verklaring Wij hebben inmiddels de Eigenverklaring in gescand en gemaild. 
Ook aangegeven welke productgroepen begeleiding wij bieden. 
Hoe verloopt de verdere procedure nu? Worden wij nog 
uitgenodigd voor een gesprek? 
 

Een aanbieder vult op de website zowel de eigen verklaring in (en verzend deze via de 
website door op “verzenden” te drukken als de percelen (productgroepen daarbinnen) 
waarvoor hij/zij wil inschrijven. Uw ontvangt na het verzenden van de Eigen verklaringen 
een pdf formulier akkoordverklaring. Deze vult u in en ondertekent u en stuurt u samen 
met een KvK uittreksel op naar Inkoopwmo-jeugd@regiorivierenland.nl. Deze worden 
door de aanbestedende diensten gecontroleerd. Daarnaast controleren wij de AGB code 
en eventuele inschrijving bij de jeugdbescherming als deze van toepassing is. Nadat 
alles gecontroleerd en goed bevonden is ontvangt u een voornemen tot gunnen. Na de 
bezwaartermijn stellen we een overeenkomst op die eerst door de gemeente(n) 
word(t)(en) getekend en daarna aan de aanbieder word(t)(en) aangeboden. Wij nodigen 
geen partijen uit voor een gesprek. Een aanbieder kan ervoor kiezen zichzelf te 
presenteren bij individuele gemeenten. 
 

3 
 

Procedure Eigen Verklaring Met ingang van dit jaar ben ik met mijn praktijk ingeschreven als 
zzp-er. Ik kan echter onmogelijk aan alle hulpvragen voldoen en 
heb geen mogelijkheid tot verwijzen naar een andere 
hulpverlener hier in de omgeving. Ik heb inmiddels wel collega 
therapeuten die in mijn praktijk mee kunnen werken. Kan ik mij 
inschrijven als zowel hoofdaannemer en mijn collega's als zzp-er 
combinant? En als in de toekomst een nieuwe zzp-er aanhaakt in 
de praktijk, moet dat elke keer als combinant ingeschreven 
worden? 

De door u beschreven oplossing kan. Een hoofdaannemer is wel aansprakelijk voor alle 
diensten via de praktijk. Er kan ook gekozen worden voor samenwerking in “combinatie” 
waarin 1 partij als penvoerder (contactpersoon/gesprekspartner) optreedt en iedere partij 
voor het eigen handelen verantwoordelijk is. Het toetreden van een nieuwe partij zal dan 
in een Addendum moeten worden vastgelegd.  
 

     

mailto:Inkoopwmo-jeugd@regiorivierenland.nl


4. Procedure Offerte-aanvraag Graag zou ik willen informeren of begeleiding (e-health) zou 
kunnen worden ingekocht? Ik kon geen informatie hierover vinden 
in de formulieren van de zorginkoop.  
 

Uw vraag is neergelegd bij de regionale werkgroep Zorginhoud. Beantwoording volgt zo 
spoedig mogelijk. 

5 Proces Overeenkomst Wanneer start zorginkoop 2017 ? Ik zou graag overeenkomst JW 
2017 wensen. 

Vanaf 1 april 2016 tot 1 november 2016  is het doorlopend mogelijk voor Aanbieders die 
nog geen Raamovereenkomst hebben met Opdrachtgever(s) voor 2016, deze 
Raamovereenkomst alsnog te verwerven.. Voor 2017 respectievelijk 2018 geldt de 
mogelijkheid van toetreden vanaf 1 februari tot 1 november. Daarbij geldt dat Aanbieder 
daartoe een inschrijving doet via de website www.rivierenlandkanmeer.nl. Daarop staan 
eisen, voorwaarden en mogelijkheden gepubliceerd. 

6 Facturatie Overeenkomst Gesprekken met ouders, andere zorgaanbieders, derden kunnen 
worden gefactureerd. Welke afspraken zijn er ten aanzien van het 
factureren van verslaglegging, voorbereiding, rust na intensieve 
therapie, rapportage, reistijd, no show? 
Kunnen we de instructie hierover krijgen die is uitgereikt aan de 
contracteigenaren van de gemeente? 

Opdrachtgever is van mening dat de gehanteerde tarieven integrale tarieven zijn om de 
benoemde doelstelling van de Producten te bereiken. Dit geldt dus ook voor de door u 
genoemde werkzaamheden die horen bij het  geïndiceerde product. 

7 Procedure Overeenkomst Is het alleen mogelijk om je in te schrijven als je een BIG-
registratie hebt? 
Ik heb een SKJ-registratie en zou mij heel graag inschrijven om 
een kleinschalig project te starten. 

Voor Inschrijving op het Perceel Jeugd Ambulant is een BIG registratie niet verplicht. Ten 
aanzien van inschrijving op Perceel 4 JGGz staat in de productspecifieke eisen het 
volgende geformuleerd: De Opdrachtnemer staat als (of werkt met een) gz-psycholoog 
ingeschreven in het BIG register of als (met) kinder & jeugd psycholoog geregistreerd bij 
het NIP of als (met) orthopedagoog generalist geregistreerd bij het NVO. Inschrijving in 
het BIG register of een beroepsregister NIP of NVO achten gemeenten van belang en 
dus verplicht, omdat daarmee een belangrijk deel van de kwaliteitsbewaking, tuchtrecht 
e.d. door de beroepsgroepen zelf wordt uitgeoefend. 
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