Aan
: gecontracteerde zorgaanbieders Wmo, gespecialiseerde Jeugdhulp en Crisishulp Jeugd
Van
: Inkoop- en contractmanagement MLO
Datum : 8 september 2020
Betr. : verlenging overeenkomsten voor het jaar 2021
_______________________________________________________________________________
Geachte zorgaanbieders,
Vanuit Midden-Limburg Oost willen wij u langs deze weg informeren over de verlenging van de
overeenkomsten voor het jaar 2021 en de voorwaarden waaronder we deze verlenging gaan
vormgeven. Dit onder voorbehoud van goedkeuring op 22 september a.s. van de colleges van
Burgemeester en wethouders van de Midden-Limburg Oost gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw,
Roerdalen en Roermond.
De genoemde gemeenten zijn ambtelijk voornemens om de overeenkomsten 2020 ongewijzigd te
verlengen voor contractjaar 2021, met de volgende indexering van de tarieven:
-

-

-

Ambulante producten Jeugdhulp en Wmo Begeleiding:
Indexering vindt, net als voorgaande jaren, plaats op basis van het indexcijfer uit de CBSindex “86 Gezondheidszorg, Totaal Cao-lonen per uur incl. bijzondere beloningen’.
Het gewogen gemiddelde over de eerste vijf (5) maanden van het jaar 2020, incl. het
percentage dat in 2020 te laag is geïndexeerd á 0,7%, komt uit op 3,8%.
Verblijfsproducten Jeugdhulp:
Voor de verblijfsproducten jeugdzorg geldt voor het contractjaar 2021 een ander
indexpercentage dan de 3,8%, die van toepassing is op de ambulante producten jeugdzorg en
Wmo begeleiding. De verblijfsproducten hebben een andere tariefsopbouw in vergelijking met
die van de ambulante producten. De verblijfsproducten kennen allen, naast een personele
component, een component materiele kosten, waarbij een andere index van toepassing is.
Voor de berekening van de verblijfsproducten, wordt voor het personele component 80% van
de 3,8% gehanteerd en voor het materiele component 20% van de 1,45% materiele OVAindex (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Dit betekent dat de
verblijfsproducten voor contractjaar 2021 geïndexeerd worden met 3,3%.
Afwijkende tarieven: producten die in de afgelopen jaren op basis van uitzonderlijke
omstandigheden en een bestuurlijke escalatie-route (tijdelijk) een afwijkend tarief hebben
ontvangen, worden niet geïndexeerd.

Proces
U heeft vanaf vandaag twee weken de tijd om via Negometrix te ageren tegen de verlenging en
bijbehorende tarieven. Bij geen reactie binnen deze twee weken, gaan we overeenkomsten 2020 –
onder voorbehoud van de bovengenoemde goedkeuring door de colleges van de 4 MLO gemeenten automatisch verlengen voor contractjaar 2021. U krijgt aansluitend in de weken na 1 oktober een
nieuw tarievenblad/bijlage 2 toegezonden waarin de indexeringen doorgerekend zijn op de bij u
gecontracteerde producten.
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