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Tarieven en budget
a) De tarieven stijgen in 2018 met 5 procent t.o.v. de tarieven van
2017.
b) Gemeente en zorgaanbieders maken afspraken over de hoogte van
het budgetplafond in 2018. Afgesproken hierbij is dat budgetplafond
2018 vier procent hoger is dan het budgetplafond van 2017.
Pilot Beschermd Thuis
a) Er is een factsheet en tarievenlijst voor de pilot beschermd wonen
gemaakt. Zowel de factsheet als de tarieven zijn aangenomen in het
BO.
Tarieven en budget
a) De tarieven blijven in 2017 gelijk aan de tarieven van 2016.
b) Gemeente en zorgaanbieders maken afspraken over de hoogte van
het budgetplafond in 2017. Afgesproken hierbij is dat budgetplafond
2017 één procent lager is dan het budgetplafond van 2016.
De te leveren diensten
De omschrijving van de te leveren diensten, bijlage 1
(productenoverzicht) is voor de (centrum) gemeente Alkmaar per 1
januari 2017 van kracht.
Art. 13 lid 3 wordt:
De betaling van Diensten vindt plaats volgens de tussen partijen
gemaakte budget- en tariefafspraken. Betalingen vinden niet eerder
plaats dan na daadwerkelijke aanvang van de ondersteuning en eindigen
met de beëindiging van de ondersteuning, een en ander conform het
berichtenverkeer zoals omschreven in de Handreiking.
Art. 24 wordt:
Lid 1 Gemeenten hanteren bij het beheer van de onder haar
verantwoordelijkheid vallende archiefbescheiden de
uitgangspunten van de Archiefwet 1995
Lid 2 Aanbieder draagt te allen tijde conform de van toepassing
zijnde geldende wet- en regelgeving verantwoordelijkheid
voor de correcte verwerking van de dossiers, waaronder
doch niet uitsluitend inbegrepen vervanging, vervreemding,
vernietiging en overdracht van dossiers aan derden
Lid 3 Op verzoek van de gemeenten geeft de aanbieder binnen de
kaders van de wet- en regelgeving inzicht in diens
verwerking van de dossiers.
Art. 33 lid 7 wordt aangepast naar de hieronder volgende passage:
Aanbieder dient tijdig melding te maken van enige structurele
wijziging – zowel in complexiteit als in intensiteit - van de door de
aanbieder geboden inzet in dienstverlening ten opzichte van de
verwachte benodigde inzet, welke gebaseerd is op de indicatie van
de cliënt. Daarbij is er ook oog voor o.a. de veranderingen in de
huiselijke situatie (vereenzaming, vervuiling, maatschappelijk
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isolement). Van de aanbieder (leidinggevende) wordt verwacht dat
hij/zij deze opmerkingen per mail, dan wel op enig andere door
partijen overeengekomen wijze, doorgeeft aan de verantwoordelijke
consulent.
7. Art. 4 lid 1 wordt:
De Raamovereenkomst is gesloten voor vier jaren en eindigt van rechtswege
op 31-12-2019.
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