
 

 
 

 

Verslag ontwikkeltafel Jeugd open house Noord-Limburg 2022: Opname vervangende 
behandeling en behandeling met verblijf 
 
Datum:   29 juli 2021   

Tijd:     15.30 tot 17.00  

 

Inleiding 

De voorzitter opent de vergadering met een korte toelichting van het waarom van deze 

ontwikkeltafel.  

Procedurele toelichting 

De bestaande open house overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 december 2021. 

Er is gekozen om de open house inkoop te wijzigen. Conform artikel 10 van de huidige 

overeenkomst mag de MGR wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst, middels het 

ontwikkeltafelproces. Daar mag de MGR als wijziging ook inbrengen om de huidige 

overeenkomst open te breken, inhoudelijk aan te passen en te verlengen. Daarmee hoeven 

de huidige aanbieders ‘slechts’ een addendum te tekenen waarin de aanpassingen worden 

geduid en ingestemd wordt met de aanpassingen. De aanbieders ontvangen een e-mail 

waarin dit nader wordt beschreven.  

Door de gekozen systematiek dient de open house eenmalig te worden opengesteld voor 

nieuwe toetreders. 

Producten en tarieven 

De aanbieders hebben bijlage ‘Overzicht producten en tarieven’ ontvangen waarin het 

overzicht staat van producten die overgaan naar 2022. Hierin zijn de tarieven van 2021 

opgenomen, de indexering moet nog worden vastgesteld.  

Naast de percelen 6 en 7 zijn er ook nog producten, die momenteel lopen als pilots. De MGR 

vraagt de aanbieders hiervoor om een nieuw aanbod in te bieden in de open house conform 

de oude procedure van perceel 7. Deze mogelijkheid bestaat ook voor nieuwe 

trajecten/producten die onder de noemer ‘Opname vervangende behandeling’ vallen. 

Proces en planning 

Er is gekozen om de bestaande open house aan te passen en daarmee twee sporen te 

creëren. De huidige gecontracteerde aanbieders worden op administratief gebied ontlast en 

voor nieuwe aanbieders geldt dat zij de volledige procedure moeten doorlopen. De 

aanmeldingen van nieuwe aanbieders (en de aanmeldingen op perceel 7) worden 

beoordeeld conform de huidige procedure en criteria. Dit gebeurd eenmalig, er is geen 

mogelijkheid meer tot tussentijdse toetreding.  

Het open house document (met bijlagen) wordt aan de huidige aanbieders overhandigd 

waarin de wijzigingen zijn bijgehouden.  



 

 
 

De planning wordt kort toegelicht door de voorzitter. Het streven is om eind oktober met de 

nieuwe aanbieders een overeenkomst te sluiten en met de huidige aanbieders het 

addendum te ondertekenen.  

 

Reactie op vragen 

De status van de reactie vanuit de MGR op de feedback vanuit de virtuele ontwikkeltafel is 

gelijk aan de voormalige procedure van de ontwikkeltafel. Afhankelijk van de feedback vindt 

er besluitvorming plaats. Indien er tot overeenstemming wordt gekomen dan valt dit binnen 

de opdracht die de MGR heeft gekregen van de bestuurders. Vindt er geen 

overeenstemming plaats dan zal de MGR optioneel terug moeten naar de fysieke 

ontwikkeltafel en/of de bestuurders.  

Formeel is datgene wat op de fysieke ontwikkeltafel wordt besproken het voorstel dat aan de 

virtuele tafel wordt voorgelegd.  

Indien een aanbieder het lastig vindt om de dialoog openbaar aan te gaan is het mogelijk de 

MGR te benaderen via het info mailadres (info@sdln.nl). De MGR maakt de afweging of het 

al dan niet acceptabel is om de dialoog niet openbaar aan te gaan.  

Het uitgangspunt voor 2022 is om de huidige tarieven (2021) te hanteren met indexering.  

Perceel 6 beslaat behandeling met verblijf en perceel 7 beslaat opname vervangende 

behandeling. Per huidige aanbieder wordt een overzicht gemaakt van producten waarvoor zij 

nu is gecontracteerd en die ‘meegaan’ naar 2022. Indien dit overzicht niet klopt dan dienen 

de aanbieders dit kenbaar te maken bij de MGR. De pilots en Intensieve ambulante 

gezinsbegeleiding (IAG) staan niet in het overzicht opgenomen. Deze mogen ingediend 

worden als nieuw product in perceel 7. Hiervoor gelden dezelfde spelregels als voor het 

huidige perceel 7. Het wordt mogelijk gemaakt om zowel de vaste uurtarieven als 

trajecttarieven te offreren voor perceel 7. 

Met de verlenging behouden de huidige producten die overgaan dezelfde voorwaarden en 

eisen. 

In de huidige contractering heeft de gemeente Venlo een aparte overeenkomst Jeugd 

gesloten met aanbieders. De gemeente Venlo zal zelf met een oplossing komen voor wat 

betreft de contractering voor 2022.  

Het proces is voor alle aanwezigen helder. De verdere communicatie vindt plaats via de 

website van de MGR en/of via de e-mail.  

De nieuwe contractering vanaf 2023 voor segment 1 wordt in dialoogvorm in 2021/2022 

uitgevoerd.  

 

De ontwikkeltafel wordt om 16:05 uur gesloten door de voorzitter.  
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