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Volgnr. Onderwerp Besluit/Conclusie 
1. Opening en welkom  De voorzitter opent de vergadering, geeft aan dat er geen opname wordt gemaakt maar dat er 

een verslag wordt gemaakt en gedeeld, en geeft het woord aan Reitse Keizer.  
 
  

2. Toelichting verlenging 
 

 

Reitse Keizer geeft een mondelinge toelichting op de verlenging en overgangsregeling zoals 
opgenomen in de toegelicht in de mailing van 13 september aan de hand van onderstaande 
punten:  
 
a. Toelichting voorstel verlenging 

De aanbesteding heeft vertraging opgelopen als gevolg waarvan een zorgvuldige overgang 
naar de nieuwe overeenkomst per 1 januari 2023 niet meer mogelijk is. Om een zo 
spoedige maar ook zorgvuldige overgang mogelijk te maken is de voorlopige 
ingangsdatum verschoven naar 1 juli 2023. Om de overbrugging van januari 2023 naar het 
moment van ingang van de nieuwe overeenkomst mogelijk te maken willen de gemeenten 
de huidige overeenkomsten verlengen. Het voorstel is om de verlengde overeenkomst op 
het moment van ingang van de nieuwe overeenkomst een overgangsregeling te laten 
worden (waarin geen nieuwe toeleiding van nieuwe cliënten mogelijk is). Deze wijze van 
verlengen vraagt een wijziging van de overeenkomst, conform de procedure die nu wordt 
doorlopen. Het voorstel is met partijen gedeeld en partijen hebben vragen, opmerkingen 
en suggesties kunnen indienen. In deze fysieke overlegtafel, welke digitaal heeft 
plaatsgevonden, is het voorstel besproken. De definitieve versie wordt uiterlijk 30 
september met partijen gedeeld. Aanbieders hebben de mogelijkheid om de verlenging 
niet te accepteren. Hierin worden keuzes over uitfasering en/of overzetting van indicaties 
gemaakt en nader toegelicht. 
  

b. Overgangsregeling 
Zodra de nieuwe overeenkomsten ingaan (gepland op 1 juli 2023), verandert de verlengde 
overeenkomst (2019-2021/2022/2023) in een overgangsregeling. De overgangsregeling 
houdt in dat er geen nieuwe toeleiding van cliënten onder deze oude 
overeenkomst/overgangsregeling plaatsvindt en de dat aanbieder de zorg voor cliënten 
voor maximaal een jaar continueert of zoveel eerder als de zorg is beëindigd, 
overgedragen of het sociaal team bepaalt. De concrete uitwerking van de 
overgangsregeling vindt komende periode plaats.  
 

c. Indexering   
Voor het contractjaar 2023 op basis van de voorlopige OVA 2023, zoals in de voorgaande 
contractjaren toegepast. 

 
d. Voortgang inhoudelijk ontwikkeling 

De uitkomst van de klachtenprocedure en het vervolg van de aanbesteding zal gedeeld 
worden via het aanbestedingsplatform waar u op ingeschreven heeft Mercell Source-to-
Contract. 

 
e. Vervolgstappen proces 

Uiterlijk 30 september delen de gemeenten de definitieve versie van het voorstel voor 
verlenging van de contracten 2019-2021/2022 naar 2023.  
Aanbieders hebben tot en met 6 oktober 2022 de tijd om aan te geven dat zij het voorstel 
niet wensen aan te nemen.  
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In oktober-november worden de tekenbladen met de afspraken voor 2023 opgemaakt en 
voor aanbieders beschikbaar gemaakt. 
 

3. Vragen 
 

Pluryn: Is er zicht op een ingangsdatum voor de nieuwe contracten  
Antwoord We streven met de huidige planning naar de startdatum op 01-07-2023.  
 
Driestroom: Hoe wordt omgegaan met de aanbieders die gecontracteerd zijn voor de 
contractperiode 2019-2021/2022&2023 en niet gegund worden voor de contractperiode 2023 
– 2025  
Antwoord: Dit wordt zorgvuldig begeleid in de overgangsregeling middels overdracht of 
afronding (uit-diening) van de toegewezen zorg. 
 
Vervolgvraag: Is het mogelijk om wel de verlenging van een jaar te accepteren, maar niet de 
voorwaarden van de overgangsregeling per 01-07-2023? 
Antwoord: Nee dat kan niet. We werken nog steeds toe naar de overgang naar de nieuwe 
overeenkomsten. De voorgestelde verlenging is een overbrugging naar de ingang van de 
nieuwe overeenkomsten. Zorgaanbieders hebben de keuze om gebruikt te maken van deze 
voorgestelde overgangsregeling of deze af te wijzen.  
 
Zorgboeren Zuid: Klopt het dat de lopende indicaties uitlopen en met een maximum van een jaar 
worden uitgediend? 
Antwoord: met de overgangsregeling ontstaat die mogelijkheid. In de nadere uitwerking van de 
overgangsregeling moeten we nog beschrijven hoe de overgang precies kan verlopen. Dit kan 
door overdracht van cliënten of door uitdienen van indicaties. Dit kan mede afhangen van hoe 
de toegang per gemeente hiermee om wil gaan. In de nadere uitwerking van de 
overgangsregeling zullen we dit concreter afspreken. 
 
Gezinshuis Hakketak: Met welke indexeringsmethode wordt er rekening gehouden?  
Antwoord: Met de voorlopige OVA 2023, conform de procedure zoals in de afgelopen jaren 
toegepast. 
 
Aanvullende vragen kunnen ingediend worden tot en met 28-09-2022 17:00  
 
Geen verlenging 2019-2021/2022&2023?  
Voor 6 oktober kunt u aangeven als u niet verlengd wenst te worden per 01-01-2023  
 
 
Regiovisie & Pilots  
De dagvoorzitter geeft nog een aanvullende toelichting op de ontwikkeling van de Regiovisie en 
de Pilots.  
Er is in de afgelopen periode gesproken over de Regiovisie en het ontwikkelspoor via de Pilots. 
Dit is als onderdeel van de Inkoop Wmo Jeugd 2023 in twee separate trajecten verbonden aan 
het inkooptraject en u wordt in Q4 van 2022 en Q1 van 2023 hier nader over geïnformeerd. 

4. Afsluiting 
 

De dagvoorzitter sluit de bijeenkomst om 16:30  
 

 


