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VERLENGING 
 

a. Alle bepalingen uit het inkoopdocument zijn onverkort van toepassing. 
 

b. In artikel 6.5.4 staat vermeld hoe bepaald wordt welke gemeente verantwoordelijk is voor de 
jeugdhulp. Door de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1-1-2022 verandert de 
verantwoordelijke gemeente. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een 
jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg 
met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. 
Om te bepalen welke gemeente dat is, dient Opdrachtnemer het stroomschema te hanteren 
dat te vinden is op:  
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/002da398-769b-463e-9fab-90ab27c6d50f/groep-
woonplaatsbeginsel-jeugdwet/files/1a761e14-4af3-4493-bea2-c03e0e32036f 

 
Deze wijziging van het woonplaatsbeginsel betekent dat, vanaf datum inwerkingtreding van de 
Wet wijziging woonplaatsbeginsel, de nieuwe instroom beoordeeld dient te worden aan de 
hand van bovenstaand nieuwe woonplaatsbeginsel. Ook de migratiegroep, de zittende 
populatie van jeugdigen die nu en op datum inwerkingtreding van de wet jeugdhulp ontvangen 
uit hoofde van de Jeugdwet, valt onder de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Deze groep 
moet dus herbeoordeeld worden. 
De overige bepalingen in artikel 6.5.4 blijven van kracht.  
 

c. Tarieven 
De tarieven zijn weergegeven in Bijlage – Tarieflijst WMO en Jeugdhulp 2022 Sociaal Domein 
Achterhoek. De onderbouwing van de tarieven is te vinden in Bijlage – Onderbouwing 
Tarieven Sociaal Domein Achterhoek 2022. 
 

d. De volgende percelen komen te vervallen: 
Gemeente Oude IJsselstreek neemt niet meer deel aan onderstaande percelen: 

- Perceel 1: Ondersteuning individueel gericht op ontwikkeling en stabilisatie; 
- Perceel 2: Ondersteuning groep gericht op ontwikkeling en stabilisatie; 
- Perceel 5: Generalistische Basis JGGZ; 
- Perceel 6: Specialistische JGGZ. 

Op de website van de gemeente Oude IJsselstreek kunt u meer over de gecontracteerde 
aanbieders lezen. Ga hiervoor naar: https://www.oude-ijsselstreek.nl/specialistische-jeugdhulp-
en-wmo-hulp-de-buurt  

 
De volgende percelen komen voor alle gemeenten te vervallen: 

- Perceel 7: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie – nr.: 122188; 
- Perceel 8: Kindergeneeskunde – nr.: 122190; 
- Perceel 9: Hulp bij Huishouding (5 gemeenten) – nr.: 122191. 
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e. Paragraaf 2.14, onderdeel ‘Pilots gericht op transformatie’ is niet meer van toepassing. 

 
f. Vanaf 1 januari 2022 starten de gemeenten met de (inhoudelijke) doordecentralisatie van 

“beschermd wonen”. Vanaf 2023 vindt vervolgens een geleidelijke invoering van het nieuwe 
objectieve verdeelmodel plaats en wordt het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Als gevolg 
daarvan verdwijnt in de komende jaren de rol van Doetinchem als centrumgemeente voor 
beschermd wonen. Vanaf 1 januari 2022 draagt gemeente Doetinchem de 
verantwoordelijkheid voor de beschermd wonen cliënten van zes gemeenten (Aalten, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre en Winterswijk) en voor bestaande 
beschermd wonen cliënten van de gemeenten Berkelland en Oude IJsselstreek. Gemeenten 
Berkelland en Oude IJsselstreek dragen zelf de verantwoordelijkheid voor nieuwe cliënten die 
vanaf 1 januari 2022 voor het eerst een indicatie krijgen voor beschermd wonen, afgegeven 
door de lokale toegang in de eigen woonplaats (herkomstgemeente). Deze verlenging houdt 
automatisch in dat uw contract in Negometrix op deze bepaling wordt aangepast. 

 
Voor deze verlenging maken de gemeenten ook gebruik van Negometrix 3. De verlenging komt 
vanzelf tot stand. Alleen als een aanbieder van de verlenging geen gebruik wil maken, is expliciet een 
uitschrijving nodig. Dit kan tot 29 november 2021 17:00 uur, door een mail te sturen naar:  
inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl, onder vermelding van: “opzeggen deelname Open House 
contract - Sociaal Domein Achterhoek”. Hiermee is voldoende duidelijk dat het aanbod via 
Negometrix 3 om zorg te verlenen in de Achterhoek en dat geaccepteerd is door de betrokken 
gemeenten, met deze e-mail van u als zorgaanbieder weer is ingetrokken.   
 
Indien gekozen wordt voor het intrekken van het aanbod om zorg te leveren, dan dient elk 
afzonderlijk overeengekomen zorglevering, ook al loopt deze door in 2022, uitgediend te worden 
zoals opgenomen in de betrokken individuele beschikking. 
 

 
 


