174382 Logeren
Status Nr. Vraagtitel
vraag
1.

facultatieve uitsluitingsgronden

Gerelateerd aan

Laatst gewijzigd op

Gesteld gedurende

1.2.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Waarom zijn de facultatieve uitsluitingsgronden überhaupt van toepassing?
De Gids Proportionaliteit (3.5.1.2 Facultatieve uitsluitingsgronden, (voorschrift 3.5. A) geeft aan dat hier zeer restrictief mee omgegaan dient te worden.
Deze uitsluitingsgronden zijn niet bedoeld voor maatschappelijke organisaties zoals zorgorganisaties. Het is een administratieve belasting.
Graag motiveren.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
De facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing omdat zij een bijdrage leveren aan het contracteren van het juiste zorgaanbod. Voor de
aanbestedende dienst is het van groot belang om tijdens de aanbestedingsprocedure te controleren dat genoemde facultatieve uitsluitingsgronden niet van
toepassing zijn op de inschrijver in kwestie. In tegelstelling tot hetgeen u stelt zijn deze uitsluitingsgronden welk degelijk (ook) bedoeld voor
maatschappelijke organisaties. Immers: genoemde uitsluitingsronden kunnen van toepassing zijn op dit type organisaties. Alle van toepassing verklaarde
facultatieve uitsluitingsgronden dragen bij aan fraude- en corruptiebestrijding. Er heeft een gedegen belangenafweging plaatsgevonden en de
administratieve lasten die het van toepassing verklaren van de facultatieve uitsluitingsgronden met zich meebrengen, zijn alleszins te overzien en staan in
redelijke verhouding tot de omvang van de opdracht en de belangen van de aanbestedende dienst.

2.

facultatieve uitsluitingsgronden

1.2.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Wilt u de toepasselijkheid per uitsluitingsgrond nader motiveren:
Schending verplichtingen milieu o.b.v. milieu, sociaal of arbeidsrecht
Faillissement, insolventie of gelijksoortig
Ernstige beroepsfout
Vervalsing van de mededinging
Belangenconflict
Betrokken bij de voorbereiding
Prestaties uit het verleden
Valse verklaring
Onrechtmatige beïnvloeding

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Het belang om de facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren hebben we benadrukt in het antwoord op bovenstaande vraag.Vragensteller
ontvangt geen toelichting per van toepassing verklaarde uitsluitingsgrond, omdat voor iedere uitsluitingsgrond dezelfde reden opgaat: het van toepassing
verklaren van iedere facultatieve uitsluitingsgrond draagt namelijk bij aan fraude- en corruptiebestrijding.

3.

facultatieve uitsluitingsgronden

1.2.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Wilt u de facultatieve uitsluitingscriteria niet van toepassing verklaren voor deze aanbesteding?
Graag motiveren.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
De facultatieve uitsluitingsgronden blijven onverkort van toepassing. Zie voor het overige het antwoord op vraag 1810952

4.

facultatieve uitsluitingsgronden

1.2.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag:
1. Wat verstaat u precies onder 'Schending verplichtingen milieu o.b.v. milieu, sociaal of arbeidsrecht'?
2. Wat verstaat u precies onder 'Faillissement, insolventie of gelijksoortig'?
3. Wat verstaat u precies onder een 'Ernstige beroepsfout'?
De Gids Proportionaliteit geeft aan dat dit een open norm is en voor meerdere uitleg vatbaar is en restrictief moet worden toegepast. Wij horen graag van
de AD wat zij onder 'Ernstige beroepsfout' verstaat. Graag SMART definiëren.
4. Wat verstaat u precies onder 'Vervalsing van de mededinging''?
5. Wat verstaat u precies onder een 'Belangenconflict'?
6. Wat verstaat u precies onder 'Betrokken bij de voorbereiding'?
7. Wat verstaat u precies onder 'Prestaties uit het verleden'?
8. Wat verstaat u precies onder een 'Valse verklaring'
9. Wat verstaat u precies onder 'Onrechtmatige beïnvloeding'?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Het belang om de facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren hebben we benadrukt in het antwoord op vraag 1.Vragensteller ontvangt
geen toelichting per van toepassing verklaarde uitsluitingsgrond, omdat voor iedere uitsluitingsgrond dezelfde reden opgaat: het van toepassing verklaren
van iedere facultatieve uitsluitingsgrond draagt namelijk bij aan fraude- en corruptiebestrijding

5.

programma van eisen

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: In het programma van eisen wordt bij punt 5 genoemd dat er ivm veiligheid meer dan 1 begeleider per locatie aanwezig is wanneer jeugdigen
aanwezig zijn. Wij gaan ervan uit dat dit alleen voor overdag geldt en niet voor de nacht en dat deze persoon niet perse op de groep hoeft te staan
overdag.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Het punt zoals benoemd onder eis 5 geldt zowel overdag als 's nachts. Reden hiervoor is dat opdrachtgever de veiligheid voor kinderen wil waarborgen,
wanneer er sprake is van een calamiteit met een van de jeugdige, moet het toezicht voor de andere jeugdigen gewaarborgd zijn. Deze persoon hoeft niet
op de groep te staan. De eisen die opdrachtgever stelt aan begeleiders op de groep, staan vermeld onder eis 9 en 10.

6.

reginaal versus lokaal

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: segmenten: klopt onze aanname als er achter de segmenten niets staat, dat dit dan regionaal is? Want bij sommige staat zowel regionaal als
lokaal, bij sommigen alleen lokaal. Dat maakt het er niet duidelijker op.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Indien er niets verder vermeldt staat wordt er zowel regionaal als lokaal bedoeld.

7.

reginaal versus lokaal

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Wilt u aangeven wat het voordeel voor inschrijvers is om regionaal in te schrijven boven lokaal? Ons is het niet duidelijk.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Er is geen voordeel; aanbieders dienen in te schrijven voor die tenders waarvoor men interesse heeft.

8.

reginaal versus lokaal

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: 1. Als we regionaal inschrijven en krijgen geen gunning, doen we dan nog wel mee met lokaal? 2. of moeten we dat apart aangeven?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Neen, men dient te allen tijde separaat in te schrijven.

9.

Online en onderhandelingen

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Hier staat dat een deel van het traject online zal plaatsvinden, gezien Covid logisch. Maar u geeft aan dat dit ook onderhandelingen betreft. Maar
in een Europese aanbesteding zoals deze is toch geen sprake van onderhandelingen? Graag uw reactie.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
U heeft gelijk; voor lokale aanbestedingen zijn onderhandelingen niet nodig.

10. 2e inlichtingeronde

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Gezien de procedure, de te verwachten hoeveelheid vragen willen wij u dringend verzoeken een 2e inlichtingeronde in te plannen.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Het aantal vragen voor deze tender is beperkt; er is dus geen reden voor een 2e ronde.

11. In te leveren documenten

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Als we alle documenten die in de tabel op pagina 40 staan genoemd, inleveren, klopt het dan dat we alle documenten inleveren die we moeten
inleveren? En klopt het dan dat niet elders in de documentatie nog een document staat genoemd dat niet in de checklist is genoemd?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Alleen de UEA en het formulier Uitvraag algemene gegevens dient direct ingeleverd te worden, de overigen pas 5 dagen na opvraag door opdrachtgever.

12. Productmix

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Waarop is de productmix (aantal cliënten per medewerker, licht midden zwaar) gebaseerd? Kunnen deze stukken worden overlegd?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
De productmix is gebaseerd op de richtlijnen voor residentiële jeugdhulp. Hierin staat beschreven dat de maximale groepsgrootte betaat uit 8 jeugdigen.
Omdat het bij logeren gaat om respijtzorg en het hoofddoel vrijetijdsbesteding is, gaat opdrachtgever ervanuit dat deze groepsgrootte passend is voor het
product logeren. Waarbij er ook rekening is gehouden met een zwaardere doelgroep (1 op 5). Het staat opdrachtnemer vrij om meer begeleiders op de
groep te zetten.

13. Lagere begeleidingsintensiteit

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Uitgaande van het feit dat de populatie klanten (nagenoeg) hetzelfde is als bij de andere percelen Jeugd, wordt hier uitgegaan van een andere,
lagere begeleidingsintensiteit. Waarop is dit gestoeld?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Logeren is respijtzorg. Dit betekent dat er tijdens logeren professioneel toezicht, de noodzakelijke zorg en de noodzakelijke ondersteuning wordt geboden.
Omdat de focus bij logeren dus niet ligt op begeleiding maar op respijtzorg, is de begeleidingsintensiteit voor dit product lager. Bij de andere vormen van
hulp is er altijd sprake van een begeleidingsdoel en/of behandelingsdoel.

14. Kwaliteit en veiligheid

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Verwacht u dat voor de groep logeerklanten zwaar, de kwaliteit en veiligheid geborgd kan worden? Welk bewijslast heeft u hiervoor.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Zowel onder hulpinhoud als de eisen geeft opdrachtgever aan wat hij verwacht van de kwaliteit en veiligheid voor de doelgroepen binnen logeren.
Opdrachtgever is van mening dat zowel de kwaliteit als de veiligheid geborgd is wanneer gewerkt wordt volgens deze hulpinhoud en eisen. Opdrachtnemer
heeft daarnaast ook zelf een verantwoordelijkheid in het bieden van de juiste kwaliteit en veiligheid.

15. Grotere groepen cliènten

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Grotere groepen cliënten begeleiden tijdens logeermomenten (meer dan 8) is binnen 1 logeerlocatie haast een onmogelijke opgave. Of ziet u dat
anders? Wat zijn uw verwachtingen en beelden wanneer er slechts 1 begeleider op 8 cliënten zowel vanuit kwalitatief, financieel als veiligheidsperspectief
kan worden gegarandeerd? Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld intensieve verzorgingsmomenten.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Opdrachtgever vraagt niet van Opdrachtnemer om meer dan 8 cliënten op één locatie te begeleiden. Daarnaast verwacht Opdrachtgever van
Opdrachtnemer dat hij inzet wat nodig is om cliënten de juiste hulp te bieden. Wanneer intensieve verzorgingsmomenten een rol spelen, schat
Opdrachtgever in dat 1 op 8 niet aan de orde is, eerder 1 op 5.

16. Grotere groepen cliènten

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Er wordt beschreven dat er i.v.m. veiligheid altijd een 2e persoon aanwezig moet zijn, hoe wordt deze bekostigd. Bent u het eens met het feit dat
wanneer pas bij het 6e of 9e kind een tweede begeleider kan worden ingezet maar kan dit logeren op dan nooit kostendekkend worden georganiseerd?
Bent u het niet eens met deze zienswijze graag een toelichten wat uw zienswijze is.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
De tweede persoon zoals beschreven onder eis 5, hoeft niet perse een zorgprofessional te zijn. Dit betekent dat de Opdrachtnemer de ruimte heeft om de
aanwezigheid van een tweede persoon slim te organiseren, bijvoorbeeld in combinatie met inzet van andere zorgvormen, administratieve werkzaamheden,
etc. in dezelfde omgeving. Opdrachtgever is het niet eens met het feit dat logeren op deze manier niet kostendekkend georganiseerd kan worden en
verwijst hiervoor naar het kostprijsonderzoek.

17. Respijtzorg

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Respijtzorg is een ontzettend waardevol product om cliënten als diens thuissituatie ruimte en rust gunnen zodat de zorg thuis zo lang mogelijk vol
te houden is. Bent u er zich van bewust dat de voorwaarden die u stelt dusdanig schraal zijn dat dit zorgaanbieders in de verlegenheid brengt dit product
kwalitatief, veilig en kostendekkend te kunnen organiseren en hierdoor het doel voorbij wordt geschoten? ; Namelijk het kortdurend (preventief) ontlastten
van een situatie thuis voor ouders en kinderen ten tijde dit noodzaak wordt.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Op basis van de marktconsultaties en landelijke richtlijnen, is de productomschrijving tot stand gekomen. Op basis hiervan heeft HHM een
kostprijsonderzoek uitgevoerd om te komen tot reële tarieven. Met de gestelde voorwaarden is opdrachtgever van mening dat het product logeren
voldoende kwalitatief, veilig en kostendekkend georganiseerd kan worden. Daarnaast staat logeren nooit op zichzelf en wordt er tenminste aan de start
van logeren altijd aanvullend ambulante hulp ingezet, om het gezin en het netwerk te versterken.

18. Veiligheid

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Veiligheid of 4 ogen principe, werkt deze 2e persoon mee of moet deze aanwezig zijn. Moet dit ook een niv 4 medewerker zijn of kan het ook een
vrijwilliger of stagiaire zijn.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
De tweede persoon, zoals gesteld onder eis 5 moet aanwezig zijn en kan ook een vrijwilliger of stagiaire zijn. Hierbij staat voorop dat altijd gewerkt wordt
volgens de norm van verantwoordelijk werktoedeling.

19. Kostprijsberekening

1.1.1.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: In uw kostprijsberekening geeft u aan dat deze gebaseerd is op een verhouding niveau medewerkers van 90% niveau 4 en 10% niveau 5. Waarop
is dat gebaseerd? En bent u van mening dat de begeleiding van kinderen in deze verhouding staat tot de complexiteit van de doelgroep?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Opdrachtgever ziet logeren als respijtzorg, oftewel ter ontlasting van ouders/jeugdige/gezin. Het werken aan begeleidings- of behandelingsdoelen is niet
de insteek van de inzet van logeren. Opdrachtgever vraagt daarom grotendeels activiteiten in de vorm van groepswerk en vrijetijdsbesteding en volgens
de Norm Verantwoorde Werktoedeling kan en mag dit uitgevoerd worden door MBO niveau 4. De SKJ-geregistreerde HBO'er kan daarbij worden ingezet
als sparringspartner en linking pin met andere vormen van begeleiding of behandeling die tegelijkertijd worden ingezet.

20. Vaststellen tarieven

1.1.3.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Bij artikel 10.1 van de concept overeenkomst staat dat opdrachtgever het recht heeft om de tarieven vanaf 1 januari 2023 maximaal eenmaal per
jaar opnieuw vast te stellen, op basis van de in de leidraad en de Overeenkomst opgenomen index en berekeningswijze. Waarom zijn eventuele
aanpassingen n.a.v. een herijkingsonderzoek niet vermeld in dit artikel terwijl dit wel een optie is die in de leidraad is beschreven?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Aangezien dit onder 3.4 is beschreven op pagina 30 van de aanbestedingsleidraad die (als bijlage) onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Niet alle
optionele wijzigingen zijn expliciet benoemd in de herzieningsclausule.

21. 18-/18+

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Hoe past de opdrachtgever de grens 18-/18+ toe? Het is de ambitie een betere overgang 18-/18+ te bewerkstelligen. Echter bij de meeste
percelen/vormen van wonen geldt een harde grens van 18 voor indicaties.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Logeren is respijtzorg en de indicatie wordt voor een tijdelijke, afgebakende periode afgegeven. Alleen in uitzonderlijke situaties kan, in overleg met de
gemeentelijk toegang, een langdurige indicatie voor logeren worden afgegeven. Dit betekent dat het doel altijd is om jeugdige en het gezin in staat te
brengen zonder hulp verder te kunnen. Vanaf 18 jaar vallen de jeugdigen onder de Wmo en kan ondersteuning (wanneer nodig) vanuit de Wmo geboden
worden. Middels een perspectief plan zal er altijd samen met jeugdige gekeken worden hoe de overgang 18-/18+ eruit ziet, wanneer nodig wordt een
aanbieder gezocht die zowel voor jeugdhulp als wmo gecontracteerd is.

22. Aanbodgericht product

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: In de leidraad staat dat logeren een aanbodgericht product is. Wat wordt daarmee bedoeld? Betreft dat de weekenden/dagen dat de aanbieder
logeren aanbied en 'open' is? Of is het aanbodgericht omdat bij het afgeven van de indicatie wordt bepaald hoe vaak en hoe lang een jeugdige mag
komen?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Met aanbodgericht bedoelt opdrachtgever enerzijds dat opdrachtnemer vooraf vastgelegde logeerweekenden en vakantiedagen heeft waar gezinnen
gebruik van kunnen maken. Anderzijds doelt opdrachtgever op het feit dat bij de indicatie wordt vastgesteld van hoeveel en welke weekenden gebruik
wordt gemaakt. Dit maakt dat logeren niet vrijblijvend is.

23. Prestatiegericht werken

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Waarom is er vanuit het prestatiegericht werken, waarbij de opdrachtgever het 'wat' bepaalt en de opdrachtnemer het 'hoe', gekozen voor een
aanbodgericht product? Dit spreekt elkaar tegen en geeft geen ruimte om flexibel tegemoet te komen aan de ondersteuningsvraag en in te zetten wat
nodig is, niet meer en niet minder.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Opdrachtgever ziet de tegenstelling niet. Binnen de kaders van het product logeren heeft opdrachtnemer de vrijheid om het 'hoe' in te vullen. Daarnaast
wil opdrachtgever benadrukken dat logeren respijtzorg is en dat er in ieder geval aan het begin van de indicatie altijd aanvullend ambulante hulp wordt
geïndiceerd, om de jeugdige en het gezin terug in hun kracht te zetten, om zonder hulp verder te kunnen. Wanneer er meer flexibiliteit nodig is en er
sprake is van een ander doel dan alleen respijtzorg, kan deeltijdverblijf worden ingezet.

24. Toekenning trajecten

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Hoe bepaalt de toegang op uniforme wijze of logeren licht/midden of logeren zwaar wordt toegekend?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
In de leidraad staat beschreven wat het verschil is in de doelgroep tussen licht/midden en zwaar. Op basis van deze doelgroepbeschrijving zal een uniform
afwegingskader worden opgesteld, dat door alle gemeenten gehanteerd wordt.

25. Ontwikkelingen omvang

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Op pagina 27 staat bij de omvang dat het door te verwachten ontwikkelingen binnen dit segment, verwacht wordt dat de omvang/het aantal
cliënten kleiner zal worden. Waarom is dit de verwachting? In relatie tot de ambulantisering is dit een belangrijk product om te faciliteren dat jeugdigen
thuis kunnen blijven wonen. Logeren kan daarnaast bijdragen aan de afname van ondersteunin/indicaties vanuit de andere (sub)segmenten van Wonen en
klinisch verblijf.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Op dit moment wordt logeren vaak structureel ingezet. Opdrachtgever ziet logeren echt als pleister en dus een tijdelijke oplossing. Opdrachtgever wil meer
inzetten op het ondersteunen van gezinnen om toe te werken naar een situatie waarin het gezin in staat is zelf verder te kunnen. Daarom wordt er in ieder
geval bij de start van logeren altijd aanvullende ambulante hulp geboden op basis van een andere indicatie. Met deze ontwikkeling verwacht opdrachtgever
dat de omvang kleiner zal worden. Dit is een schatting.

26. Vakantie opvang

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Aanbestedende dienst geeft aan dat vakantieopvang niet bij het perceel duurzame daginvulling hoort en dat daarvoor, op het moment dat een
jeugdige en/of gezin nood hebben aan deze vorm van respijtzorg, gebruik gemaakt moet worden van het perceel logeren. Onder vakantieopvang verstaan
wij dagopvang voor jeugdigen die vanwege hun ondersteuningsvraag geen gebruik kunnen maken van de reguliere buitenschoolse opvang gedurende de
vakantieperiode. Klopt het dat deze vorm van vakantieopvang bij het perceel Logeren hoort en dat daarvoor de indicatie 'logeren dagdeel' wordt
afgegeven?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Wanneer vakantieopvang wordt uitgelegd in de vorm van dagbesteding overdag, gedurende schoolvakanties, verwijst de opdrachtgever naar de
aanbesteding duurzame daginvulling. Binnen deze aanbesteding zijn trajecten beschreven gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per week gedurende
12 maanden. Deze trajecten zijn het gehele jaar van toepassing, ook tijdens de schoolvakanties. Respijtzorg in de vorm van logeren tijdens weekenden of
vakantiedagen (inclusief overnachting) valt onder de aanbesteding logeren, onder de voorwaarden zoals beschreven in de leidraad.

27. Logeren dagdeel

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Kan de 'logeren dagdeel' ook los van 'logeren etmaal' worden geïndiceerd? En zo ja, wat is het maximaal te indiceren aantal dagdelen per 8
maanden?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Logeren dagdeel is altijd een aanvulling op logeren etmaal. Dit betekent dat het niet mogelijk is om logeren dagdeel los in te zetten.

28. Afbakening maanden

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Op pagina 28 van de leidraad staat dat logeren tijdelijk respijtzorg is gedurende 8 maanden en het maximaal 16 etmalen of 12 etmalen altijd
aangevuld met 2 dagdelen betreft. Is die 8 maanden een harde grens of mogen de geïndiceerde etmalen ook gedurende een langere periode, bijv. een
jaar, worden ingezet?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Deze 8 maanden is de norm. In deze periode wordt verwacht dat via aanvullende hulp ook wordt gewerkt aan het versterken van het gezin of vinden van
alternatieve vormen van respijtzorg, bijvoorbeeld op basis van eigen kracht van het gezin en zijn netwerk of via het voorliggend veld (bijv. via
steungezinnen/steuntje in de rug). Casusafhankelijk kan er in afstemming met de toegang gekeken worden of de maximaal aantal etmalen ook over een
langere periode verspreid kunnen worden.

29. Langdurige indicatie

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Op pagina 28 staat dat een langdurige indicatie voor logeren in uitzonderlijke situaties kan worden afgegeven. Echter bij de afbakening staat dat
de maximale duur 8 maanden is met eenmalige verlengingsmogelijkheid van 8 maanden, oftewel in totaal maximaal 16 maanden. Op basis van welke
criteria maakt de gemeentelijke toegang een uitzondering en is er dan sprake van maatwerk qua etmalen/dagdelen en duur of blijven alleen het oprekken
van de duur?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Dit zal casusafhankelijk zijn, het afwegingskader voor de gemeentelijke toegang wordt nog verder uitgewerkt op dit punt.

30. Doelgroep

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Naar ons idee mist de opdrachtgever de doelgroep waarbij het gezin stabiel en zelfredzaam is, maar de ondersteuningsvraag van de jeugdige
dudanig/leidend is en niet kan veranderen vanwege kindproblematiek waardoor zij ondersteuning nodig hebben. In dat geval is er veelal
structurele/langdurige inzet nodig om het gezin te ontlasten. Echter, niet dusdanig structureel zoals bij kleinschalige woonleefgroepen. Deze groep krijgt
niet altijd toegang tot de Wlz en hoort ook niet altijd in de Wlz. Herkent de opdrachtgever deze groep en kan deze groep ondersteuning krijgen vanuit
vanuit het perceel Logeren?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Voor specifieke casussen, waarvan u een voorbeeld geeft, kan in overleg met de gemeentelijke toegang besloten worden om een langdurige indicatie voor
logeren af te geven. Hierbij blijft het doel om samen met het gezin te kijken hoe zij zonder hulp verder kunnen, bijvoorbeeld door in te zetten op het
netwerk of voorliggende voorzieningen.

31. Maatwerk

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Naar ons idee mist de opdrachtgever de doelgroep waarbij het gezin stabiel en zelfredzaam is, maar de ondersteuningsvraag van de jeugdige
dusdanig/leidend is en niet kan veranderen vanwege kindproblematiek waardoor zij ondersteuning nodig hebben. In dat geval is er veelal
structurele/langdurige inzet nodig om het gezin te ontlasten. Echter, niet dusdanig structureel zoals bij kleinschalige woonleefgroepen. Deze groep krijgt
niet altijd toegang tot de Wlz en hoort ook niet altijd in de Wlz. In hoeverre kan er voor deze doelgroep maatwerk worden geleverd qua duur, frequentie en
maanden en kan de gedefinieerde afbakening met deeltijd verblijf worden losgelaten?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Voor specifieke casussen, waarvan u een voorbeeld geeft, kan in overleg met de gemeentelijke toegang besloten worden om een langdurige indicatie voor
logeren af te geven. Hierbij blijft het doel om samen met het gezin te kijken hoe zij zonder hulp verder kunnen, bijvoorbeeld door in te zetten op het
netwerk. De wijze waarop deze langdurige indicatie voor logeren wordt afgegeven is casusafhankelijk.

32. Gezinssysteem

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Naar ons idee mist de opdrachtgever de doelgroep waarbij het gezin stabiel en zelfredzaam is, maar de ondersteuningsvraag van de jeugdige
dusdanig/leidend is en niet kan veranderen vanwege kindproblematiek waardoor zij ondersteuning nodig hebben. In dat geval is er veelal
structurele/langdurige inzet nodig om het gezin te ontlasten. Echter, niet dusdanig structureel zoals bij kleinschalige woonleefgroepen. Deze groep krijgt
niet altijd toegang tot de Wlz en hoort ook niet altijd in de Wlz. In hoeverre kan er inhoudelijk voor deze doelgroep worden afgeweken? Bij deze groep is
het namelijk vaak niet nodig om aan het gezinssysteem te werken.

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Voor specifieke casussen, waarvan u een voorbeeld geeft, kan in overleg met de gemeentelijke toegang besloten worden om een langdurige indicatie voor
logeren af te geven. Dit kan pas nadat de jeugdige al twee indicaties logeren van 8 maanden heeft gehad. Hierbij blijft het doel om samen met het gezin
te kijken hoe zij zonder hulp verder kunnen, bijvoorbeeld door in te zetten op het netwerk of voorliggend veld.

33. Norm cliënttevredenheid

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: In de leidraad staat de KPI dat de cliënttevredenheid minimaal tussen 7,5 en 8 ligt. Bij de bescrhijving van de norm staat "cliënt beoordeelt de
ondersteuning tussen 7,5 en 8". Wij gaan ervan uit dat daar ook "minimaal tussen 7,5 en 8 moet staan, klopt dit?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Dat klopt, er hoort te staan: Norm: De cliënt beoordeelt de ondersteuning van de aanbieder minimaal tussen 7,5 en 8

34. Specifiek PvE eis 5 en slaapdienst

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Op pagina 37 staat bij eis 5 dat er i.v.m. de veiligheid altijd meer dan 1 begeleider aanwezig dient te zijn per locatie. Geldt dit ook gedurende de
nacht? Oftewel moet er dan naast de slaapdienst nog een medewerker aanwezig zijn?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Het punt zoals benoemd onder eis 5 geldt zowel overdag als 's nachts. Reden hiervoor is dat opdrachtgever de veiligheid voor kinderen wil waarborgen,
wanneer er sprake is van een calamiteit met een van de jeugdige, moet het toezicht voor de andere jeugdigen gewaarborgd zijn.

35. Specifiek PvE eis 5

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Op pagina 37 staat bij eis 5 dat er i.v.m. de veiligheid altijd meer dan 1 begeleider aanwezig dient te zijn per locatie. Bij groepen van 10 (zwaar)
of 16 (licht/midden) jeugdigen zijn er vanwege de gestelde norm qua begeleider-kind ratio sowieso 2 begeleiders aanwezig. Bij kleinere groepen van 5
(zwaar) of 8 (licht/midden) jeugdigen echter maar 1 begeleider. Dat betekent dat kleinere groepen op locaties waar geen andere groepen, en dus
medewerkers, zitten niet kostendekkend gerealiseerd kunnen worden. Hoe heeft opdrachtgever hier rekening mee gehouden in de tariefberekening?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
De tweede persoon zoals beschreven onder eis 5, hoeft niet perse een zorgprofessional te zijn. Dit betekent dat de Opdrachtnemer de ruimte heeft om de
aanwezigheid van een tweede persoon slim te organiseren, bijvoorbeeld in combinatie met inzet van andere zorgvormen, administratieve werkzaamheden,
etc. in dezelfde omgeving. Opdrachtgever is het niet eens met het feit dat logeren op deze manier niet kostendekkend georganiseerd kan worden en
verwijst hiervoor naar het kostprijsonderzoek.

36. Specifiek PvE eis 9 en 10

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: Op pagina 37 is de norm qua begeleider-kind ratio beschreven voor zwaar (1 op 5) en licht/midden (1 op 8). Vanuit de werkwijze dat de
opdrachtgever het 'wat' bepaalt en de opdrachtnemer het 'hoe' gaan wij ervan uit dat de opdrachtnemer zelf een inschatting maakt van de verantwoorde
begeleider-kind ratio (tussen 1 op 5 en 1 op 8) bij gecombineerde groepen. Is deze veronderstelling juist?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Ja, dit kan. Belangrijk hierbij is dat opdrachtnemer zich houdt aan de voorwaarden zoals gesteld in de leidraad.

37. Uittreksel KvK

1.1.2.

26 apr 2021 10:11

Offertefase

Vraag: In de leidraad staat op pagina 33 dat het uittreksel KvK bij inschrijving dient te worden aangeleverd. In het overzicht van de in te leveren
formulieren op pagina 40 staat dat het uittreksel binnen 5 kalenderdagen na opvraag door opdrachtgever dient te worden aangeleverd. Wat is correct?

Antwoord Van Mark van Hulst (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord) op 26 apr 2021 10:05 :
Binnen 5 kalenderdagen na opvraag.

