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Omschrijving toezegging
N.a.v. de informerende bijeenkomst Uitkomsten Wmo-aanbesteding zegt het college toe een schriftelijke
toelichting te geven op de ventielbepaling voor onverwachte ontwikkelingen die opgenomen is in de
aanbesteding.
Datum schriftelijke reactie
21 september 2021
Schriftelijke reactie
Bij de recente aanbesteding van de Huishoudelijke Hulp en Begeleiding o.g.v. de Wmo zijn de
gebiedsbudgetten die per 2022 jaarlijks aan de vijf hoofdaanbieders worden verstrekt voor 5 jaar
vastgelegd. Behoudens de jaarlijkse indexering en eventuele correcties op grond van het aantal
toegekende cliënten met een PGB budget, blijft het jaarlijkse gebiedsbudget ongewijzigd tot en met 2026.
Bij bijzondere omstandigheden kan het gebiedsbudget tussentijds worden aangepast. Voor dit doel is de
zgn. ventielbepaling opgenomen in de overeenkomsten met Hoofdaanbieders. Een ventielbepaling is nodig
om te waarborgen dat de Opdrachtnemer een reële prijs blijft ontvangen, dit conform wet- en regelgeving.
Dit ventiel houdt in dat het gebiedsbudget in bijzondere omstandigheden kan worden bijgesteld als aan de
volgende drie voorwaarden is voldaan:
•
•
•

Als het aantal cliënten met een maatwerkbeschikking in enig jaar meer dan 5% hoger is dan
waarvan bij de berekening van het gebiedsbudget is uitgegaan
en die toename niet te wijten is aan een door de aanbieder te wijten omstandigheid
en als gevolg van die toename de exploitatiekosten hoger zijn dan het gebiedsbudget.

Als aan bovengenoemde drie voorwaarden is voldaan kan het gebiedsbudget wordt verhoogd met een
bedrag ter grootte van het verschil tussen het gebiedsbudget, voor zover redelijkerwijs aannemelijk is dat
dit verschil het gevolg is van de toename van het aantal cliënten.
Voorts is in de overeenkomst worden opgenomen dat het gebiedsbudget kan worden aangepast bij
wijzigingen in wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de herintroductie van een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage voor HH)
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Voor de volledigheid hieronder tekst van artikel 8 (ventielbepaling) uit de Wmo overeenkomst HH/BG met
Hoofdaanbieders:
Artikel 8: Ventiel
1.

Het tweede lid van dit artikel vindt toepassing indien:
a. het aantal Cliënten met een Maatwerkbeschikking in enig jaar meer dan 5% hoger is dan waarvan
bij de berekening van het Gebiedsbudget is uitgegaan of sprake is van een wijziging in wet- of
regelgeving met een significant effect op het gevraagde ondersteuningsaanbod, en
b. die toename niet te wijten is aan een door de Opdrachtnemer te wijten omstandigheid, en
c. als gevolg van die toename de Exploitatiekosten hoger zijn dan het Gebiedsbudget na toepassing
van artikel 7, lid 1 tot en met 5.

2.

Het Gebiedsbudget wordt verhoogd met een bedrag ter grootte van het verschil tussen het Gebiedsbudget,
na toepassing van artikel 7, lid 1 en 3, en de Exploitatiekosten, voor zover redelijkerwijs aannemelijk is dat
dit verschil het gevolg is van de in lid 1 bedoelde toename.
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