
  

  

Contractmutaties overeenkomsten WMO voor 2017 

 
Voorgaande Fysieke Overlegtafel zijn een aantal contractmutaties besproken. Op basis van deze bespreking hebben er een aantal wijzigingen 

plaatsgevonden. Deze zijn verwerkt in onderstaand voorstel. De Fysieke Overlegtafel heeft destijds aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel, 

mits de op dat moment benoemde wijzigingen zouden worden opgenomen. Het aangepaste voorstel heeft inmiddels de route via het BOSD doorlopen 

en is daar ook goedgekeurd. De contractmutaties worden middels onderstaand voorstel ter vaststelling aan de Fysieke Overlegtafel voorgelegd. De 

voorgestelde contractmutaties zullen na vaststelling worden verwerkt in de contracten door het NSDMH.  

 

 
Nr. Ovk. Betrekking op Reden Voorstel Juridische verwoording 

18. HBH Bijlage II art. 5.3 – 

Waddinxveen 

                                                                                                
het Dynamscih Selectie 

Model opnieuw wordt 

toegewezen aan de 

aanbieder (bij mutaties of 

verlenging van de 

beschikking). Om 

onduidelijkheid te 

voorkomen wordt deze in 

praktijk direct aan de 

aanbieder toegewezen  

Aanpassing in de tekst Huidige artikel 5.3 m.b.t. Waddinxveen aanpassen naar:  

“Gemeente Waddinxveen: de Dienstverlener door herindicatie 
leverde, blijft leveren na herindicatie. Gedurende de looptijd van 

de Deelovereenkomst plaatst de gemeente de 

ondersteuningsaanvraag van de Inwoner niet via het dynamisch 

selectiemodel, tenzij de Inwoner een andere Dienstverlener wil 

kiezen.”  

 

20. HBH Bijlage II, art. 5.5 Het artikel geeft maar een 

beperkte duidelijkheid 

over hoe en wanneer de 

indexering plaatsvindt 

In de maand september van het 

lopende jaar wordt de 

jaarmutatie vastgesteld, 

gebaseerd op de CPI van het 

CBP. Deze wordt in oktober 

gecommuniceerd, zodat alles 

tijdig verwerkt kan worden. 

Huidige artikel 5.5 aanpassen naar: 

 

“5.5 Jaarlijks vindt een indexering van de tarieven plaats 
conform de Consumenten Prijs Index (CPI). Het betreft de 

jaarmutatie totale bestedingen als vastgesteld in de maand 

september door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De in maand september vastgestelde indexering zal ingaan op 

1 januari van het volgende jaar. De indexering wordt 

toegepast op zowel de bandbreedte (de minimum- en 

maximumprijs) van het Dynamisch Selectie Model als de 

geldende tarieven voor lopende indicaties.” 

21. BG Bijlage II, art. 5.3, 5,4, In het contract staan nog De nieuwe tarieven opnemen in Nieuwe tarieven opnemen 



  

  

5.5 en 5.6    “ u  ”               
2017. Inmiddels zijn via het BOSD       FO    “   uw  
tarieven vastgesteld. 

het contract. 

22. BG Bijlage II, art. 5.7 Het tarief voor 2017 was 

nog niet contractueel 

vastgelegd. 

Het tarief in 2017 gelijkstellen 

aan het huidige       , z j    € 
210 per dag. 

N  uw             € 210             m  . 
25. BG/HBH Bijlage II, art. 5.1 

 

Tijdigheid van 

aanleveren factuur 

Door sommige aanbieders 

worden facturen relatief 

laat aangeleverd, waardoor 

uitnutting vaak moeilijk te 

bepalen is. Daarnaast 

levert dit ook problemen 

op bij vaststelling van de 

uiteindelijk benutte 

budgetten en jaarafsluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verplichting opnemen om 

binnen twee periodes de 

factuur in te dienen of Stipter 

factuur te accorderen. Indien 

dit later gebeurt, met daarbij 

horende consequenties indien 

niet wordt voldaan aan de 

verplichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige artikel 5.1 aanpassen naar: 

 

“Artikel 5.1.a Bij facturering en in de backoffice maakt 

Gemeente, uitgezonderd de gemeente Waddinxveen en 

Krimpenerwaard, gebruik van de module Backoffice van de 

ICT-applicatie (MO-Platform) van Stipter. Deze module werkt 

met omgekeerde facturering. Gemeente maakt een 4-wekelijks 

leveringsoverzicht en Dienstverlener corrigeert dit op 

werkelijke levering, waarna betaling volgt. De genoemde ICT-

applicatie levert gegevens aan richting CAK, zodat geen 

vervuiling van bestanden kan optreden en de eigen bijdrage 

heffing optimaal kan worden toegepast. Er is sprake van real 

time management informatie. De genoemde ICT-applicatie 

wordt gekoppeld aan de Basisregistratie Personen (BRP).   

 

Artikel 5.1.b.: Dienstverlener dient binnen twee periodes van 

vier weken (acht weken) na afsluiting van een periode waarop 

een factuur betrekking heeft, de Gemeente juist en volledig te 

factureren voor de geleverde diensten. In het geval van, de in 

artikel 5.1.a. beschreven omgekeerde facturering, dient 

Dienstverlener binnen twee periodes van vier weken (acht 

weken) na afsluiting van een periode waarop een 

leveringsoverzicht betrekking heeft het leveringsoverzicht te 

hebben gecorrigeerd. Van facturen, leveringsoverzichten en 

correcties die later worden ingediend kan de Gemeente 

verwerking binnen de overeengekomen betalingstermijn niet 

garanderen en is de Gemeente in geval van latere betaling 

geen rente en kosten verschuldigd. In het geval dat 

Dienstverlener structureel (meer dan één maal per zes 

maanden) door eigen toedoen de genoemde termijnen 

overschrijdt, kan Gemeente besluiten om voor een bepaalde 



  

  

 

 

 

Er is op dit moment nog 

geen termijn opgenomen 

voor het aanleveren van 

gegevens bij het CAK. Het 

niet tijdig en inconsequent 

aanleveren van gegeven 

aan het CAK levert in 

sommige gevallen 

benaderde situaties op 

voor de cliënten. 

 

 

 

Het termijn gelijktrekken met 

de facturatie. 

tijd een tijdelijke opschorting van de toewijzing van Inwoners 

aan Dienstverlener toe te passen, dan wel de overeenkomst 

ontbinden. 

 

Artikel 5.1.c: Voor Inwoners van de gemeenten Waddinxveen 

en Krimpenerwaard (de gemeenten die geen gebruik maken 

van Stipter) levert de Dienstverlener gegevens van de 

betreffende maatwerkvoorziening rechtstreeks juist en 

volledig aan bij het CAK. Dit dient Dienstverlener te doen 

binnen twee periodes van vier weken (acht weken) na 

afsluiting van de periode waarop de levering betrekking heeft. 

In het geval dat Dienstverlener structureel (meer dan één maal 

per zes maanden) door eigen toedoen de genoemde termijnen 

overschrijdt of onjuist aanlevert, kan Gemeente besluiten om 

voor een bepaalde tijd een tijdelijke opschorting van de 

toewijzing van Inwoners aan Dienstverlener toe te passen, dan 

wel de overeenkomst ontbinden.” 

 


