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Bijlage 2  Maatwerkvoorziening Beschermd wonen   Deze bijlage wordt individueel overeengekomen met Dienstverlener («KvKNaam») en separaat toegezonden. De afspraken op grond van deze Bijlage 2 treden in werking met ingang van de datum van ondertekening van deze bijlage door beide partijen.   
Artikel 1: Beschermd wonen 
 1. Dienstverlener levert aan Inwoners de diensten als opgenomen in Bijlage 2A Diensten en Tarieven.  2. Dienstverlener levert de diensten aan Inwoners op basis van een door de Gemeente gegeven Dienstverleningsopdracht.   3. De te onderscheiden vormen van Beschermd wonen zijn beschreven in bijlage 2a. De Gemeente kan de inhoud en reikwijdte van de gebruikte begrippen gedurende de looptijd van deze Deelovereenkomst nader omschrijven.   
Artikel 2: Indexering 
 1. Jaarlijks vindt een indexering van de tarieven plaats. Voor de bepaling van de daarbij toe te passen index wordt gebruik gemaakt van: 

1. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) en 
2. Het Prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) Hierbij geldt dat de OVA en de PPC beiden gebruik maken van een systeem met ramingen en nacalculatie. De index over een bepaald jaar wordt in het najaar voorafgaand aan dat jaar geraamd. De op 1 oktober bekende cijfers, gepubliceerd door VWS, worden gebruikt voor het berekenen van de tarieven voor het nieuwe jaar.  In het daarop volgende voorjaar zullen de definitieve indexcijfers gepubliceerd worden. Enige verschillen tussen de geraamde indexcijfers en de definitieve index cijfers worden verrekend met de ramingen voor het volgende jaar. In enig jaar kan in deze systematiek de feitelijke OVA of PPC hoger of lager uitvallen dan geraamd. Door de systematiek van nacalculatie is er over het totaal van meerdere jaren bezien geen verschil tussen de uitgekeerde en de geraamde OVA. 2. Voor de ambulante diensten (diensten die overwegend bij cliënten thuis geleverd worden) wordt een gewogen index toegepast met een verhouding van 90% OVA en 10% PPC. Voor de overige diensten wordt het rekenkundig gemiddelde gebruikt van de indices OVA en PPC (50% OVA en 50% PPC).  3. Bij uurtarieven wordt de index toegepast op het tarief per minuut. Daarbij wordt het tarief per minuut afgerond op 5 cijfers achter de komma. Op dit getal wordt jaarlijks de index toegepast. Voor de facturatie worden de tarieven per minuut afgerond op twee cijfers achter de komma. Het tarief per uur bedraagt 60 maal het afgeronde, geïndexeerde tarief per minuut.  
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4. Gemeente maakt de aangepaste tarieven jaarlijks voor 1 november aan Dienstverleners bekend, voor het eerst in 2018. De aangepaste tarieven zijn geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.     
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Artikel 3: Facturatie 
 1 Ten behoeve van elke Factuur met betrekking tot deze Deelovereenkomst zijn de volgende gegevens van toepassing, als ware zij weergegeven op elke individuele Factuur (enkel aanvullen indien dit niet al onderdeel is van de Deelovereenkomst):    A Dienstverlener:   Volledige naam «KvKNaam»  Adres «Postadres_»   «Postcode» «Plaats_»  AGB-code «AGBcode»  IBAN nummer «IBANnummer» 
 
 
Artikel 4: Eigen bijdrage Cliënten 
 Gemeente draagt zorg voor informatieaanlevering aan het CAK op basis waarvan het CAK een factuur voor de eigen bijdrage kan toesturen aan Cliënt.   
Artikel 5: Bijlagen 
 De volgende documenten maken als bijlage deel uit van deze Bijlage 2 van de Deelovereenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen: 
 Bijlage 2A: Diensten en tarieven 
 Bijlage 2B: Beschrijving Diensten Wmo – Jeugd 
 Bijlage 2C: Aanvullende afspraken 
 Bijlage 2D: Verklaring(en) specifieke voorwaarden dienstverlening   Gemeente Gouda Naam Dienstverlener: «KvKNaam» Drs. C.P. Dijkstra Wethouder Zorg, ondersteuning en welzijn  

    

Naam: «Tekenbevoegd_Contactpersoon_Deze_persoo» 

Datum: 8 februari 2022  Datum:   
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Bijlage 2A  Diensten en tarieven  
Diensten en Tarieven 2018 - 2022  «BW1»«BW2»  AGB code voor berichtenverkeer en facturatie: «AGBcode» IBAN: «IBANnummer»  De bijbehorende dienstomschrijvingen bij deze diensten vindt u in bijlage 2B.  
Tarieven Beschermd Wonen Hier stonden voorheen de tarieven. Inmiddels worden de tarieven jaarlijks opnieuw gepubliceerd op de website (www.nsdmh.nl), onder het kopje diensten en tarieven. Daarover zult u jaarlijks per mail worden geïnformeerd.  
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Bijlage 2B Diensten Wmo – Jeugd 2018 – 2022  Bijlage 2B is een dynamisch document en wordt bekendgemaakt via en gepubliceerd op www.nsdmh.nl. Indien een nieuwe versie van Bijlage 2B op de website bekend wordt gemaakt, vervalt de daaraan voorafgaande versie van Bijlage 2B met het moment van publicatie op de website.”  
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Bijlage 2C  Aanvullende afspraken   
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Bijlage 2D  Verklaring(en) specifieke voorwaarden dienstverlening 
 Het document Verklaring(en) specifieke voorwaarden dienstverlening staat gepubliceerd op de NSDMH-website. 
 


