
B&W-besluit:

1. Het college besluit een contract af te sluiten met het Centrum Indicatiestelling Zorg inzake
advisering indicatiestelling WMO voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging
van een jaar.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 249.000,- inclusief Btw . De kosten ten behoeve van de
indicatieadvsiering van voorheen WVG-voorzieningen /GPP/GPK (€ 179.000,-) worden gedekt uit
programma 3 Zorgzame Samenleving, product 03.02.02. De kosten ten behoeve van scholing en
indicatie-advisering hulp bij het huishouden (€ 70.000,-) komen ten laste van het budget WMO,
zoals reeds eerder besloten (PD/DV/2006/1002).

3. Het college besluit af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid met als motivering dat dit
contract aansluit bij een contract dat de gemeente reeds heeft met het CIZ inzake advisering.

4. Het college besluit de wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning,
waarin het college het alleenrecht voor indicatieadvies aan het CIZ verleent, ter besluitvorming voor
te leggen aan de gemeenteraad.

5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

6. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht.

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Mevr. C.R. ReitzemaNota van B&W
Telefoon 5115701
E-mail: creitzema@haarlem.nl
Reg.nr. PD/DV/2007/336
Te kopiëren: A

Onderwerp
Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning in verband met aanwijzen Centrum Indicatiestelling
Zorg inzake indicatieadvisering WMO

B & W-vergadering van 8 mei 2007

Bestuurlijke context

Contract met het Centrum Indicatiestelling Zorg inzake indicatieadvies WMO

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De gemeente is met
ingang van deze datum verantwoordelijk voor het leveren van hulp bij de huishouding.
De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de nota De WMO in de gemeente Haarlem. Visie,
uitgangspunten en beleidskader nieuwe taken uitgesproken dat voor de indicatiestelling van de hulp bij
het huishouden samenwerking met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal worden gezocht.
(MO/OWG/2005/396) Het CIZ heeft instrumentarium ontwikkeld (beslisboom) waarmee de afdeling
Dienstverlening (DV) het grootste deel van de indicaties meteen zelf kan stellen. Het CIZ geeft op
verzoek van de afdeling DV indicatieadvies inzake complexe aanvragen.
Voor de samenwerking met het CIZ inzake advisering WMO voorzieningen sluit de afdeling DV een
contract voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging van een jaar (bijlage A) dat hierbij ter
accordering voorligt. De totale geraamde kosten zijn inclusief Btw € 249.000,- (het bedrag in de offerte
van€ 209.000,- is exclusief Btw). De dekking van de uitgaven van€ 179.000,- ten behoeve van de
indicatieadvisering van voorheen WVG-voorzieningen en de Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en
gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) door het CIZ, is gelegen in programma 3, product 03.02.02. De
dekking van het onderdeel scholing en indicatieadvisering bij hulp bij het huishouden (€ 70.000,-) is
reeds meegenomen in het collegebesluit Uitvoeringsorganisatie WMO Hulp bij het Huishouden
(PD/DV/2006/1002) en komt ten laste van het WMO budget. De bedragen zijn inclusief Btw
opgenomen, er vindt op dit moment onderzoek plaats of compensatie via het Btw-compensatiefonds tot
de mogelijkheden behoort.



Afwijken van gemeentelijk inkoopbeleid

Met deze procedure wordt afgeweken van het gemeentelijk inkoopbeleid. Het inkoopbeleid schrijft voor
dat bij een contract dat groter is dan€ 25.000,- drie partijen om offerte wordt gevraagd. De reden om tot
afwijking over te gaan is dat de afdeling DV reeds een contract heeft met het CIZ. Op 9 november 2004
heeft het College van B&W besloten het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan te wijzen als
indicatieorgaan voor de WVG-advisering en voor de gehandicaptenparkeerkaarten en
gehandicaptenparkeerplaatsen. (ZV/2004/245).
Met het aangaan van het contract waarin ook indicatieadvies hulp bij het huishouden is opgenomen,
wordt bij deze situatie aangesloten. Dit komt de integraliteit van de advisering ten goede. De afdeling
DV is voornemens de indicatieadvisering WMO voor 2009 aan te besteden. Het besluit tot afwijking
van het gemeentelijk inkoopbeleid ligt hierbij voor.

Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Voor het aanwijzen van het CIZ als adviserende instantie is een wijziging van de Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vereist om te mogen afzien van het Europese
aanbestedingsregime. Daarvoor moet het college het CIZ het alleenrecht op indicatieadvisering
diensten verlenen en het CIZ in de Verordening noemen. Het voorstel tot wijziging ligt hierbij voor.



Offerte inzake de door CIZ te leveren diensten in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Offerte:

Gemeente Haarlem
inzake Wmo diensten

d.d 06-12-2006

CIZ
Richard Holkade 4
2033PZ Haarlem

T 0900 2492499

accountmanager
mw. A. Poen

Gemeente Haarlem
Postbus 203
2000 AE Haarlem

T 023 5114210

Dhr. T. de Wit

tdewit@haarlem.nl
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1. Aanleiding
Per 1 januari 2007 is uw gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wet kent een aantal taakvelden. Deze
onderdelen dragen de gemeente op voor haar burgers in bepaalde verstrekkingen
en/of voorzieningen te voorzien. Dit behelst onder andere het (doen) leveren van
zorg, verstrekken van hulpmiddelen, aanbieden van infrastructuur en faciliteren of
beschikbaar stellen van specifieke middelen.
Bij het richten van zijn vraag dient de cliënt zoveel mogelijk bij één loket terecht te
kunnen.

Om die reden heeft u aangegeven op de onderdelen van de Wmo een onafhankelijke
en deskundige beoordeling te laten uitvoeren alvorens een gevraagde verstrekking
toe te kennen. Dit, om op een te verantwoorden manier de noodzaak, aard en
omvang van de gevraagde verstrekking te kunnen bepalen. Met betrekking tot de
indicatiestelling en uitvoering van de Wmo werkt u samen met de andere gemeen-
ten in Zuid-Kennemerland. U hanteert daarbij de gezamenlijk overeengekomen
uitgangspunten.

CIZ is een publieke dienstverlener, die ook de gemeentemarkt bedient. CIZ kan
voor gemeenten de uitvoering van het indicatieproces verzorgen of het uitvoerings-
proces van de gemeenten ondersteunen door het beschikbaar stellen van hoog-
waardige indicatie instrumenten, het opleiden van gemeentemedewerkers, het
detacheren van CIZ adviseurs en het gezamenlijk inrichten van en samenwerken in
het gemeentelijke loket.

2. Uw vraag
In het kader van het bovenstaande is de door uw gemeente gewenste uitvoering
van het Wmo proces besproken. De offerte beperkt zich tot de Wmo-Hulp bij het
Huishouden. Voor uitvoering van de Wmo/Wvg worden separaat afspraken gemaakt.

Gewenste uitvoering
Uw gemeente hanteert bij de uitvoering en indicatiestelling HH een 3-deling ic.

1. schoonmaakwerkzaamheden
2. coördinatie- en regieproblemen
3. zorg voor jonge kinderen

De gemeente heeft de ambitie om 80 tot 85% van de aanvragen voor een indicatie
voor Hulp bij het Huishouden zelf af te handelen. De overige aanvragen zullen
worden doorgezet naar het CIZ. De verwachting is dat dit vooral de aanvragen zijn
die medisch gezien complex zijn en nader onderzoek vragen.

In aansluiting op dit uitgangspunt heeft u het CIZ verzocht een offerte uit te
brengen voor het verrichten van de volgende diensten:
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1. Gebruik van de beslisboom Hulp bij het Huishouden in het loket (de
loketten) van de gemeente. U wenst hierbij een keuze te maken uit
gestandaardiseerde varianten die aansluiten op uw verstrekkingenbeleid.

Het resultaat voor uw gemeente:
Met behulp van deze beslisboom kunt u aanvragen met betrekking tot de hulp bij
het huishouden door loketmedewerkers gestandaardiseerd laten afhandelen. De
uitworp van complexe vragen gaat de gemeente in principe ook zelf afhandelen.
De aanvragen die de gemeente niet zelf kan afhandelen worden naar het CIZ
doorgeleid.

2. Opleiding en instructie bij het toepassen van de beslisboom ‘Hulp bij het 
Huishouden’
De medewerkers van uw gemeente die de beslisboom gaan hanteren, worden
opgeleid in het gebruik ervan. Aantal deelnemers ongeveer 16 medewerkers op
Hbo-niveau met wisselende loket- of andere relevante ervaring.

Het resultaat voor uw gemeente:
Na afloop van de opleiding beschikken uw medewerkers over de kennis en de
vaardigheid om zelfstandig te kunnen werken met de beslisboom. Daarnaast
beschikken zij over basiskennis met betrekking tot:
 de inhoud van de hulp bij het huishouden.
 gebruik van de aanmeldmodule
 gebruik van CIZ protocollen en beslisdocumenten
 kennis van voorliggende voorzieningen en relevante regelgeving.
 kennis van relevante terminologie (icf).
De standaard scholing vindt plaats in 4 dagdelen, waarbij de deelnemers aan de
scholing aanwezig zijn. De docent is een daartoe opgeleide medewerker uit de
centrale organisatie van het CIZ.
Daarnaast maakt een aantal “e-learning” activiteiten onderdeel uit van deze 
scholing. Hierbij kunnen de deelnemers zich vanachter hun eigen computer
bekwamen in een aantal onderdelen van de scholing. Deelname aan de scholing
zal plaatsvinden op basis van in-company training.

Voor een beperktere groep nog aan te trekken indicatiestellers overweegt u
meer diepgaande scholing. De inhoud hiervan kan pas worden bepaald na de
werving van deze functionarissen.

3. Het uitvoeren van complexe indicaties ’Hulp bij het Huishouden’
De aanvraag voor de voorziening wordt door uw gemeente bij het CIZ ingediend,
conform de formats die door het CIZ worden verstrekt. Er zal hierbij sprake zijn
van een groeimodel waarbij de gemeente steeds meer aanvragen zelf gaat
afhandelen. Het CIZ registreert en screent de aanvraag. Aansluitend vindt
onderzoek plaats conform een van de afhandelingprocedures, zoals deze in de
bijlage 2 van de offerte zijn beschreven. Omdat uw aanvragen met name de
complexere cliëntsituaties betreffen, zullen naar verwachting vooral de
standaard en uitgebreide procedures worden gehanteerd.

Het resultaat voor uw gemeente:
Binnen de leveringstermijnen die in de onderscheiden procedures zijn genoemd,
ontvangt uw gemeente conform het model van het CIZ een advies over de
aanvraag omtrent noodzaak, aard en omvang van de gevraagde voorziening.
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4. Tijdelijke begeleiding bij de uitvoering van de indicatiestelling binnen
uw gemeente.
De begeleider(s) hebben tot taak langs verschillende wegen de deskundigheid
van de gemeentelijke medewerkers te ondersteunen en de kwaliteit van het
werk te toetsen. Zij fungeren tevens als vraagbaak voor dagelijks vraagstukken.
Deze functie eindigt op het moment dat de gemeentelijke organisatie voldoende
naar het gewenste deskundigheidsniveau is toegegroeid.
We zullen starten met 10 dagdelen (in overleg flexibel in te zetten) waarbij een
ervaren indicatiesteller zorgt voor advisering op de werkplek.

Het resultaat voor uw gemeente:
Gedurende 10 dagdelen is een deskundig adviseur voor uw medewerkers
beschikbaar. Aansluitend zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

5. Het uitvoeren van de indicatiestelling voor wonen en vervoer
De aanvraag voor een voorziening wordt door uw gemeente bij het CIZ inge-
diend. Het onderzoek vindt plaats conform een van de afhandelingprocedures,
zoals deze in bijlage 2 van de offerte zijn beschreven. Daar waar dit van
toepassing is zal synergiekorting worden gegeven. De gemeente ontvangt en het
advies van het CIZ en geeft vervolgens de beschikking af.

6. Het uitvoeren van de indicatiestelling voor de
gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen (GPP/GPK)
De aanvraag voor een voorziening wordt door uw gemeente bij het CIZ inge-
diend. Het onderzoek vindt plaats conform een van de afhandelingprocedures,
zoals deze in bijlage 2 van de offerte zijn beschreven. Daar waar dit van
toepassing is zal synergiekorting worden gegeven. De gemeente ontvangt en het
advies van het CIZ en geeft vervolgens de beschikking af.

3. Waarom het CIZ
Medewerkers van het CIZ beschikken over ruime kennis en ervaring met de
zorg(sector) en indicatiestelling. Alle voor een verantwoorde uitvoering van de
dienstverlening noodzakelijke kennis en vaardigheden, zijn binnen het CIZ
aanwezig.
Naast de vraagstukken in het kader van de AWBZ verricht het CIZ voor veel
gemeenten reeds de indicatiestelling voor de Wvg en Sociaal Medische advisering.
Binnen de Wmo blijft dit type voorzieningen bestaan, zij het in een andere
samenstelling.
De ervaring die het CIZ met indicatiestelling heeft ontwikkeld, heeft geleid tot een
transparante en eenduidige werkwijze, het hanteren van objectieve beoordelings-
criteria en een beoordeling door inhoudelijk (ICF) deskundige medewerkers. Deze
aspecten zijn allemaal van belang voor de juridische houdbaarheid van uw Wmo-
besluiten.

Voor de zorgvragende cliënt heeft samenwerking tussen uw gemeente en het CIZ
belangrijke voordelen. De ervaring heeft geleerd dat in het merendeel van de
gevallen de vraag naar hulp bij het huishouden tegelijkertijd plaats vindt met een
vraag naar AWBZ zorg/functies. Het CIZ is de enige partij die integraal de
indicatiestelling voor Wmo én AWBZ voor u kan verrichten.

Dit betekent voor de cliënt:
 Zo min mogelijk belasting bij het verwerven van de gevraagde voorzieningen;
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 Een advies dat een arrangement van zorg/voorzieningen inhoudt, dat nauw
aansluit bij het specifieke karakter van zijn zorgvraag;

 Het CIZ kent een toegankelijke klachtenprocedure, waarbij gestreefd wordt naar
het ontwikkelen en behouden van een zo goed mogelijke relatie tussen cliënt en
CIZ;

 In het geval dat hulp snel ingezet moet worden, heeft het CIZ goede afspraken
met zorgaanbieders over (tijdelijke) spoedinzet, zonder hierbij te kort doen aan
de controlerende en toetsende rol van de opdrachtgever.

Dit betekent voor uw gemeente:
 De mogelijkheid op een aanzienlijk prijsvoordeel, als gevolg van samenloop in

het onderzoek (zie ook toelichting bij de kostenraming);
 Indien een cliënt integraal bij het CIZ bekend is, kunnen in veel gevallen kortere

procedures worden toegepast. Ook hierdoor is kostenbeperking mogelijk. Hoe
breder het terrein van de beoordeling, hoe groter uw voordeel;

 Een eenduidige registratie rond de zorgvragen van cliënten in uw gemeente,
biedt de mogelijkheid tot relevante beleidsinformatie ten behoeve van de
planning van zorg en voorzieningen;

 Een integrale beantwoording van de vraag van de cliënt verkleint het risico op
‘dubbele verstrekkingen’ en hiermee vermijdbare meerkosten voor de 
gemeente;

 Aangezien het CIZ thans de indicatiestelling huishoudelijke verzorging verzorgt,
is het in staat snel en flexibel in te spelen op eventuele veranderingen in het
kader van de wetswijziging;

 Het CIZ is het expertisecentrum op het terrein van indicatiestelling en
claimbeoordeling. Het vervaardigt in dit kader instrumenten die een directe,
adequate en efficiënte dienstverlening aan de cliënt en/of beleidsbepaling
ondersteunen. Graag stelt het CIZ zijn expertise op verschillende wijzen aan uw
gemeente beschikbaar;

 Het CIZ is een organisatie zonder winstoogmerk. De geoffreerde tarieven zijn
gebaseerd op werkelijke kostprijsberekeningen;

 Onze dienstverlening wordt ondersteund door een helpdesk, waarvan u vrij
gebruik kunt maken.

Het CIZ is graag bereid als samenwerkingspartner in het gemeentelijk loket te
participeren. CIZ levert maatwerk, daar waar gewenst of nodig is. De beleidskaders
die door uw gemeente voor de Wmo worden aangegeven, zijn de leidraad voor het
handelen van het CIZ.

CIZ is gecommitteerd om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te
waarborgen. Er wordt veel aandacht besteed aan de opleiding van medewerkers.
Achter de indicatiestellers staan op centraal niveau teams van medewerkers die de
deskundigheid en de continuïteit van de dienstverlening ondersteunen. Vanuit een
nadrukkelijk cliëntgerichte attitude is het ontwikkelen van gericht kwaliteitsbeleid
een speerpunt voor de komende periode.

4. Uw kosten
De kosten voor de door CIZ geoffreerde diensten zijn gebaseerd op de tarieven die
u reeds eerder zijn bekendgemaakt. Deze tarieven zijn ook in 2007 van toepassing.
In de bijlagen van deze offerte treft u een totaal prijsoverzicht aan.

Bij de uitvoering van de indicatiestelling Wmo door het CIZ kan sprake zijn van
synergiekorting als een aanvraag gelijktijdig een Wmo én AWBZ component bevat.
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Omdat de gemeente de aanvragen voor HH grotendeels zelf zal afhandelen zal er
slechts in beperkte mate sprake zijn van korting voor uw gemeente. In algemene
zin geldt echter het volgende:
a. De samenloop is het grootst als de gemeente kiest voor voortzetting van de

samenwerking met CIZ volgens de huidige procedures. Het percentage
synergiekorting op aanvragen waar zowel een Wmo- als AWBZ-component deel
van uitmaakt en die als één procedure door het CIZ kunnen worden afgedaan,
bedraagt 45% van het reguliere tarief van de uitgevoerde procedure. Naar
verwachting is 60% van de aanvragen een gecombineerde Wmo/AWBZ-
aanvraag.

b. Indien een gecombineerde Wmo/AWBZ-aanvraag vanwege de omvang van beide
componenten niet als één aanvraag kan worden afgedaan, bedraagt de
synergiekorting 20% van het tarief van de kortste procedure.

c. Indien relevante gegevens van een cliënt reeds bij het CIZ bekend zijn en op
basis daarvan een kortere procedure kan worden gevolgd, wordt het tarief van
de kortere procedure gefactureerd.

Op basis van het bovenstaande én een inschatting van de door het CIZ te verrichten
werkzaamheden zijn de kosten voor uw gemeente als volgt geraamd:

CIZ dienst aantal procedures prijs per dienst Totaal jaar
Beslisboom Hb HH
Basis beslisboom HbHH 1 gratis
Inbouw flexibiliteit 1 abonnement per jaar € 300 €    300
Scholing beslisboom 2 Training in-

company :2x
4 d.d.

€ 850 per d.d. + 1 d.d. 
voorbereiding

€ 7.650

Helpdesk beslisboom gratis

Begeleiding

CIZ adviseur 10 d.d
a 4 uur

per uur € 60 € 2.400

Indicatiestelling HH €     49.127
Zie bijlage

Indicatiestelling voor
wonen en vervoer

€ 108.300

Zie bijlage

Indicatiestelling voor
GPP/GPK

€  40.800      

Zie bijlage

Totaal geraamd: € 208.577   
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De gehanteerde uitgangspunten bij bovenstaande kosteninschatting zijn:
1. De genoemde tarieven zijn exclusief BTW.1

2. De schatting van het aantal procedures is gebaseerd op 15% van de werkelijke
aantallen voor uw gemeente tot medio 2006 en verwachte trends en
ontwikkelingen.

3. De korting is gebaseerd op een verwacht aantal aanvragen waarin sprake is van
zowel een Wmo- als AWBZ-component. In die gevallen is sprake van samenloop
van activiteiten waarover synergiekorting kan worden berekend. Op basis van
onze kennis wordt het aantal gecombineerde aanvragen geschat op 60% van het
totaal aantal aanvragen. Per kwartaal ontvangt uw gemeente van het CIZ een
rapportage over het aantal uitgevoerde indicatieonderzoeken en andere,
relevante trends.

De door het CIZ verrichte werkzaamheden worden maandelijks achteraf
gefactureerd. De facturen zijn voorzien van een specificatie. Betaling dient binnen
drie weken na ontvangst van de factuur te geschieden.

5. Uitvoering van de opdracht
De uitrol en implementatie van de genoemde diensten worden in nauw overleg
tussen uw gemeente en het CIZ voorbereid. Waar nodig, worden de te verrichten
activiteiten vooraf beschreven in uitvoeringsplannen voor gemeente en CIZ, inclusief
een planning van oplevering. Het CIZ en de gemeente ontwikkelen deze in nauwe
samenwerking met elkaar. Daarnaast dragen de gemeente en het CIZ beide zorg
voor het beschikbaar stellen van de juiste kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit
die nodig is voor het implementeren en uitvoeren van de overeengekomen diensten.
Na het bevestigen van de opdracht neemt het CIZ het initiatief om in dit kader zo
snel mogelijk tot afspraken te komen.

CIZ hanteert de volgende adviesprocedure bij het uitvoeren van indicaties.
De aanmelding van de aanvraag en het ontvangen en aanleveren van informatie en
indicatieadvies geschiedt met behulp van standaardformulieren en berichten. Deze
sluiten aan bij de gegevensuitwisseling en het berichtenverkeer zoals die landelijk
door de ketenpartners worden uitgewerkt en afgesproken.
CIZ kan op verzoek van de gemeente aanvullende afspraken maken voor de wijze
van aanlevering van gegevens, maar heeft ook een standaardformulieren set
ontwikkeld zodat de gemeente geen kosten hoeft te maken.
Het CIZ bevordert actief het gebruik van elektronische aanvragen door zorgverle-
ners en anderen die uit hoofde van hun functie zijn gerechtigd tot het gebruik van
de door het CIZ gehanteerde aanvraagmodule.

Op basis van de specifieke situatie van een aanvraag bepaalt het CIZ welke
procedure voor het indicatieonderzoek nodig is. Deze keuze wordt gemotiveerd. Het
CIZ kent een viertal afhandelingprocedures (zie bijlagen). Het CIZ hanteert met
inachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid steeds de goedkoopst adequate
procedure.

1 Op dit moment heeft het CIZ vrijstelling van btw voor het verrichten van indicaties voor de AWBZ
(waaronder HV) en de Wvg. Het CIZ stelt alles in het werk zijn dienstverlening op basis van de Wmo
eveneens onder de btw-vrijstelling te kunnen plaatsen .De belastingsdienst is dan ook verzocht om ook in
de toekomst de vrijstelling van btw-heffing te continueren voor de werkzaamheden in het kader van de
Wmo. Zodra het CIZ van de belastingdienst antwoord heeft op zijn verzoek, stelt het CIZ u hiervan op de
hoogte.
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Het CIZ stelt de beperkingen en de daaruit voortvloeiende belemmeringen vast en
gaat op grond daarvan over tot advisering van de voor de betreffende cliënt
noodzakelijke voorziening. Het advies aan de gemeente bevat een rapport van de
aanvrager, conform het landelijk vastgestelde berichtenverkeer omtrent indicatie-
advisering. Indien voor de aanvrager daarnaast een indicatie wordt of zal worden
gesteld op grond van de AWBZ, vermeldt het advies die indicatie of het voornemen
daartoe en wordt de relatie aangegeven tussen de AWBZ-indicatie en het Wmo-
advies aan de gemeente.
Het advies bevat alle voor de gemeente noodzakelijke informatie om tot een
gemotiveerde beslissing te komen.

Namens het CIZ zijn de volgende personen aangewezen als contactpersonen voor
uw gemeente.
Mw. Ankie Poen is eindverantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de
door u opgedragen werkzaamheden.
Voor de reguliere contacten is dhr. Ron de Wolf uw aanspreekpunt.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van het
genoemde CIZ kantoor. Binnen dit kantoor zijn alle voor een verantwoorde
uitvoering noodzakelijke (inclusief medische) deskundigheden beschikbaar.

6. Overige bepalingen
Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van het CIZ van toepassing. De
voorwaarden zijn bijgevoegd en onlosmakelijk met deze offerte verbonden. De
offerte is geldend tot 1 januari 2006.

Door ondertekening van de offerte door beide partijen (CIZ en gemeente) is er
sprake van een overeenkomst. Afwijkingen of aanvullingen zijn slechts van
toepassing indien door partijen schriftelijk overeengekomen.
Aldus in tweevoud opgemaakt en per bladzijde geparafeerd, inclusief algemene
voorwaarden en bijlage(n) , voor akkoord getekend:

Te d.d. Te d.d.

Opdrachtgever Opdrachtnemer
Namens de gemeente Regiodirecteur CIZ
Functie
Naam Naam
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Bijlage 1: Diensten- en tarievenoverzicht

Diensten- en tarievenoverzicht

Categorie loket/aanmelding

Aanmelding € 6, 50 Per eenheid

Gebruik aanmeldmodule gratis

Basispakket Beslisboom Hulp bij het Huishouden (HH), mits

uitvoering HbHH uitworp wordt belegd bij het CIZ

gratis

Beslisboom Hulp bij het Huishouden met flexibiliteit m.b.t.

de inhoud en uitworp

€ 300,- jaarabonnement

Categorie indicatiestelling

Toetsing indicaties op grond van de beslisboom

steekproefsgewijs

€ 14,50 Per eenheid

Directe adviesprocedure € 30,- Per eenheid

Adviesprocedure - verkort € 110,- Per eenheid

Adviesprocedure - standaard € 200,- Per eenheid

Adviesprocedure - uitgebreid € 300,- Per eenheid

Afgebroken procedure € 35,- Per eenheid

Vervallen procedure € 120,- Per eenheid

Parkeervoorziening (GPK) - verkort € 60,- Per eenheid

Parkeervoorziening (GPK)- standaard € 110,- Per eenheid

Toetsing woonaanpassingen > € 20.420 € 85,- Per eenheid

Rijlessen scootmobiel, elektrische rolstoel of aangepaste

fiets

€ 60,- Per uur

Medisch advies: één van de procedures, anders uurprijs arts € 72,50 Per uur

Bezwaarafhandeling: één van de procedures, anders uurprijs

arts

€  72,50 Per uur

Toetsing adviezen –incidenteel: één van de procedures,

anders uurprijs indicatiesteller

€ 60,- Per uur

Second opinion: één van de procedures, anders uurprijs

indicatiesteller

€ 60,- Per uur
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Categorie Beschikking

Beschikking - eenvoudig Per eenheid

Beschikking - complex Per eenheid

Categorie realisatie

Selectie van voorzieningen - verkort € 45,- Per eenheid

Selectie van voorzieningen - standaard € 120,- Per eenheid

Selectie van voorzieningen - uitgebreid € 160,- Per eenheid

Aanpasplan woning - verkort € 60,- Per eenheid

Aanpasplan woning - standaard € 120,- Per eenheid

Realisering van de Beschikking vervoer Per eenheid

Realisering van de Beschikking rollende en roerende

woonvoorzieningen

Per eenheid

Realisering van de Beschikking wonen - eenvoudig Per eenheid

Realisering van de Beschikking wonen - uitgebreid Per eenheid

Bouwkundig advies door bouwkundige € 72,50 Per uur

Toezicht en controle op de uitvoering van werk en levering € 60,- Per uur

Categorie ondersteuning

Helpdesk Beslisboom Gratis

Categorie opleidingen

Gehele opleiding en instructies m.b.t. het toepassen van de

beslisboom HH 4 dagdelen

€ 440,- per deelnemer

Opleiding onderdeel vaardigheden m.b.t. het toepassen van

de beslisboom HH 2 dagdelen

€ 310,- per deelnemer

Categorie informatievoorziening

Uitgebreide managementinformatie € 1.325,- jaarabonnement
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Bijlage 2: Overzicht van afhandelingprocedures bij uitbesteding aan CIZ

Directe adviesprocedure
Dienst- of productomschrijving
De aanvraag voor een voorziening of zorg wordt ontvangen, geregistreerd en gescreend. Het is
een geprotocolleerde indicatieprocedure, zonder tussenkomst van een indicatiesteller, en wordt
administratief afgehandeld op basis van de bij de aanvraag aangeleverde informatie. Er vindt dus
geen extra onderzoek (dossier/telefonisch/huisbezoek) plaats.
Doel van de dienst / het product
Afhandeling van een aanvraag zoals een standaard indicatieprotocol of een snelle, claimgerichte
en eenvoudige vaststelling van de noodzaak voor een voorziening of functie. De gemeente
ontvangt een schriftelijk, claimgericht indicatieadvies.
Voorwaarden
Medewerker backoffice of frontoffice handelt de procedure uiterlijk binnen 4 kalenderdagen na
ontvangst af.

Adviesprocedure - verkort
Dienst- of productomschrijving
De aanvraag voor een voorziening of zorg wordt ontvangen, geregistreerd en gescreend.
Een indicatiesteller voert de indicatieprocedure (Wmo-diensten) uit zonder dat een
(zieken)huisbezoek of spreekuur plaatsvindt. Wel vindt een dossieronderzoek en/of telefonisch
contactonderzoek plaats en indien nodig een korte consultatie van een arts.
Doel van de dienst / het product
Het vaststellen van de noodzaak van de geclaimde voorziening(en) en/of functie. De gemeente
ontvangt een schriftelijk, claimgericht indicatieadvies, dat eventueel is aangevuld met een globaal
plan van eisen voor de voorziening of functie.
Voorwaarden
Een indicatiesteller voert deze adviesprocedure uit binnen 14 kalenderdagen.

Adviesprocedure –standaard
Dienst- of productomschrijving
De aanvraag voor de voorziening/zorg wordt ontvangen, geregistreerd en gescreend. Een
indicatiesteller voert de indicatieprocedure (integraal Wmo-diensten) uit en heeft hierbij
persoonlijk contact met de cliënt tijdens de onderzoeksfase, zoals huisbezoek of spreekuurbezoek.
Indien nodig vindt een korte consultatie van een arts plaats.
Doel van de dienst / het product
Het vaststellen van de noodzaak van de gevraagde voorziening(en). De gemeente ontvangt een
schriftelijk integraal Wmo-indicatieadvies, dat eventueel is aangevuld met een globaal plan van
eisen voor de voorziening of functie.
Voorwaarden
Een indicatiesteller voert deze adviesprocedure uit binnen 28 kalenderdagen.

Adviesprocedure - uitgebreid
Dienst- of productomschrijving
De aanvraag voor een voorziening of zorg wordt ontvangen, geregistreerd en gescreend. Het
betreft hier een indicatieprocedure (integraal Wmo) waarvoor i.v.m. de complexiteit van de vraag
het Multidisciplinair Team (MDT) wordt geraadpleegd. Het MDT bestaat uit een arts, een collega-
indicatiesteller en zo nodig een specifieke deskundige op het onderzoeksterrein. Bij deze
adviesprocedure is er persoonlijk contact met de cliënt door de arts en/of indicatieadviseur.
Doel van de dienst / het product
Het vaststellen van de noodzaak van de geclaimde voorziening(en). De gemeente ontvangt een
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Dienst- of productomschrijving
schriftelijk integraal Wmo-indicatieadvies dat eventueel is aangevuld met een globaal plan van
eisen voor de voorziening of functie.
Voorwaarden
De arts en andere indicatiesteller moeten zijn geconsulteerd. Een indicatiesteller voert deze
adviesprocedure uit binnen 35 kalenderdagen.

Afgebroken procedure
Dienst- of productomschrijving
De aanvraag voor een voorziening of zorg wordt ontvangen en geregistreerd, en de
onderzoeksmethode is bepaald. Het traject wordt voortijdig afgebroken, maar voordat de
indicatiesteller is begonnen met het onderzoek (zowel verkort, standaard als uitgebreid).
Doel van de dienst / het product
De gemeente en de cliënt ontvangen een schriftelijke bevestiging met de reden voor het afbreken
van de adviesaanvraag.
Voorwaarden
Deze administratieve taak wordt afgehandeld binnen 1 kalenderdag na het afbreken van de
procedure.

Vervallen procedure
Dienst- of productomschrijving
De aanvraag voor de voorziening of zorg wordt ontvangen, geregistreerd en gescreend. Het
traject wordt voortijdig afgebroken, maar nadat de indicatieteller is begonnen met het onderzoek
(zowel verkort, standaard als uitgebreid).

Doel van de dienst / het product
De gemeente en de cliënt ontvangen een schriftelijke bevestiging met de reden voor het vervallen
van de adviesaanvraag.

Voorwaarden
De indicatiesteller geeft de reden voor het vervallen van de procedure en handelt het verder af
binnen 1 dag.
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KvK Utrecht 30159219 

 
 
 
 
1. Algemeen 

in de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft  
2. opdrachtnemer: stichting Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 
3. cliënt: de natuurlijke persoon, voor bijvoorbeeld onderzoek, indicatie of anderszins, 

aangemeld bij de opdrachtnemer  
4. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer zich jegens 

opdrachtgever verbindt om diensten en/of producten te leveren 
 
2. Toepasselijkheid 

1. De algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn van toepassing op alle diensten en 
producten van de opdrachtnemer, afgenomen door de opdrachtgever.  

2. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet van 
toepassing, tenzij dat anders wordt overeengekomen met de opdrachtnemer. 

3. Bij strijdigheid tussen onderstaande algemene bepalingen en de overeenkomst van 
opdracht prevaleert de overeenkomst van opdracht. 

 
3. Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Na ondertekening van de 
uitgebrachte offerte door partijen is sprake van een overeenkomst van opdracht. 

2. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden, tezamen met de 
overeenkomst van opdracht en komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer 
en opdrachtgever ondertekende overeenkomst van opdracht geretourneerd is aan de 
opdrachtnemer. De overeenkomst van opdracht wordt geacht de opdracht juist en volledig 
weer te geven. 

3. Een overeenkomst komt in plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, afspraken of 
andere communicatie mondeling dan wel schriftelijk gemaakt. 

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij opdrachtgever en 
opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

5. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen in de overeenkomst of de 
algemene voorwaarden gelden slechts indien opdrachtgever en opdrachtnemer deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

4.  Omvang en uitleg van de overeenkomst 
1. Bij twijfel over de uitleg van bepalingen in de overeenkomst zijn de daaraan ten grondslag 

liggende doelstellingen leidend, zoals deze blijken uit de voorafgaande documenten en 
onderhandelingen. 

2. De aan de overeenkomst bijgevoegde bijlagen maken deel uit van de overeenkomst. 
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling van de overeenkomst, waaronder 
begrepen de daarbij behorende bijlagen, kunnen uitsluitend schriftelijk worden 
overeengekomen.  

  pagina 1 van 4   



 
   
 
 
 
 
 
 
 

3. Indien bij de uitvoering van deze overeenkomst mocht blijken dat aspecten met 
betrekking tot de inhoud of de uitvoering niet, niet voldoende of niet adequaat zijn 
geregeld, treden partijen hierover met elkaar in overleg.  

  
5. Opzegging/annulering van de overeenkomst 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met in 
achtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden.  

2. Als de uitvoering van de overeenkomst materieel niet of niet goed meer mogelijk is door 
een wijziging van de regelgeving, kan de opdrachtgever deze overeenkomst opzeggen per 
datum ingang wijziging in de betreffende regelgeving, doch met in achtneming van een 
opzegtermijn van minimaal zes maanden. 

3. De opdrachtgever stelt opdrachtnemer van een voorgenomen wijziging in haar 
regelgeving ten minste een half jaar voor de beoogde ingangsdatum van die wijziging in 
kennis. Ingeval die mededeling achterwege blijft, dan wel de opdrachtgever een kortere 
periode aanhoudt, is zij aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter grootte van 
een half jaar van de gebruikelijke vergoeding per maand zijnde het gemiddelde van het 
voorafgaande jaar. 

4. Indien de omvang van de opdracht daalt met meer dan 10%, is zij aan opdrachtnemer 
een vergoeding verschuldigd ter grootte van een half jaar van de gebruikelijke 
(gemiddelde) vergoeding per maand zijnde het gemiddelde van het voorafgaande jaar.  

5. De opdrachtgever kan de ontbinding van deze overeenkomst inroepen, indien 
opdrachtnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of aan opdrachtnemer 
surseance van betaling is verleend, dan wel indien een daartoe strekkend verzoek is 
ingediend. 

 
6. Uitvoering overeenkomst  

1. De werkzaamheden worden verricht conform de in de overeenkomst van opdracht 
geformuleerde afspraken. 

2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer in voldoende mate vrije en veilige toegang verlenen tot  
de faciliteiten en systemen zodat opdrachtnemer aan haar verplichtingen kan voldoen. 

3. De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever 
werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde. 
De opdrachtnemer neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende 
derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht. 

4. De opdrachtgever doet indien van toepassing voor 1 november van elk kalenderjaar aan 
de opdrachtnemer opgaaf van de door haar verwachte hoeveelheid in het volgend 
kalenderjaar uit te voeren diensten en producten, onderscheiden naar indien van 
toepassing omschreven specificaties. 

5. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever na ieder kwartaal door middel van een 
aantal standaardrapportages over de geleverde diensten en producten. 

6. Partijen maken nadere afspraken over processen en procedures die zij hanteren bij de 
uitvoering van de overeenkomst. Ten minste eenmaal per kwartaal is er overleg ten einde 
in ieder geval de ontwikkelingen, alsmede de voortgang te bespreken, werkprocessen af 
te stemmen en indien nodig kwaliteitsverbeteringen te bevorderen.  

 
7. Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding 

1. De opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst de verantwoordelijke in de 
zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

2. Uitwisseling van gegevens tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dient te voldoen aan 
hetgeen het College Bescherming Persoonsgegevens daarover heeft vastgelegd. 

3. In het geval de opdrachtgever en de opdrachtnemer in een gezamenlijke werkeenheid de 
werkzaamheden uitvoeren, waarbinnen het gewenst is persoonsgegevens te delen, stellen 
partijen daartoe een bijzonder privacyreglement vast. Alsdan kan worden bepaald dat de 
opdrachtgever als verantwoordelijke wordt aangemerkt. De opdrachtgever meldt een 
bijzonder reglement tijdig aan bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

4. De opdrachtnemer behandelt alle informatie, betreffende de cliënt en alle vertrouwelijke 
informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk en verschaft 
de informatie niet aan derden, behoudens voorzover de opdrachtnemer door een 
wettelijke voorschrift daartoe is verplicht.  
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5. Indien de opdrachtgever medische gegevens van een cliënt wenst in te zien of te 
verkrijgen, is een door de cliënt getekende machtiging vereist. 
 

8. Intellectueel eigendom 
1. De opdrachtnemer blijft met uitsluiting van de opdrachtgever rechthebbende van alle 

intellectuele rechten op programmatuur of andere producten of materialen waaronder 
begrepen systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen van de opdrachtnemer. 

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het genoemde onder lid 1 te 
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

 
9. Vermeend ondeugdelijke adviezen  

1. Indien de opdrachtgever bij de afhandeling van een aanvraag van oordeel is dat het 
advies niet zorgvuldig tot stand is gekomen, onvolledig is dan wel niet aan de 
overeengekomen criteria voldoet, levert de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een 
nieuw advies, zonder dat daar voor de opdrachtgever extra kosten aan zijn verbonden.  

2. Een dergelijk incident wordt ten minste besproken in het eerstvolgend overleg tussen 
partijen. 

10. Gevolgen termijnoverschrijding 

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor overschrijding van termijnen welke zijn 
oorzaak vindt in een gebrek aan medewerking van de betreffende cliënt, diens familie of 
andere derden, waaronder het uitblijven van noodzakelijke (medische) informatie.  

2. De opdrachtnemer verbindt zich uitsluitend om steeds het nodige te doen om zo tijdig 
mogelijk informatie en medewerking van de betreffende cliënt, diens familie en andere 
derden te verkrijgen, teneinde zoveel mogelijk binnen de in opdracht genoemde termijnen 
te blijven. 

11. Tarieven/facturering en betaling 

1. De opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks de tarieven vanwege gewijzigde lonen en prijzen 
aan de te passen. 

2. Op sommige dienstverlening kan BTW van toepassing zijn. Alle eventuele op de 
overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 

3. Maandelijks dient de opdrachtnemer bij de opdrachtgever een rekening in voor de 
verrichte werkzaamheden, gedurende de direct daaraan voorafgaande maand. De 
opdrachtgever vergoedt de rekening van opdrachtnemer binnen vier weken, nadat deze is 
ingediend. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de 
betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, na door de opdrachtnemer 
tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen redelijke termijn te betalen, van 
rechtswege in verzuim. In dit geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de 
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, aan de 
opdrachtnemer over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

12. Niet-nakoming 

1. Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de 
overeenkomst, stelt de wederpartij hem in gebreke, tenzij nakoming van de betreffende 
verplichting al blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in 
gebreke is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige partij een 
redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn 
heeft het karakter van een fatale termijn. 

2. De partij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is 
aansprakelijk voor de vergoeding van de door de wederpartij geleden schade. 

13. Overmacht 

1. Tijdens overmacht aan de kant van opdrachtnemer worden de verplichtingen van 
opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de 
verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn 
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partijen ieder voor zich bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval 
een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.  

2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al een gedeelte van de 
overeengekomen werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd de kosten voor de al 
verrichte werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Alsdan is de 
opdrachtgever gehouden deze nota te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  

14. Aansprakelijkheid 

1. In situaties waarin de opdrachtgever als gevolg van het doen of nalaten van de 
opdrachtnemer schade leidt is de eventuele aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 
bepaling is geregeld. 

2. In een dergelijk geval is de opdrachtnemer, ongeacht op welke grond de opdrachtgever 
de vordering baseert, in het totaal is beperkt tot het bedrag waarop de 
aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer in het desbetreffende geval 
aanspraak geeft volgens betreffende polis. Een afschrift van de verzekeringspolis kan de 
opdrachtnemer op verzoek aan de opdrachtgever overleggen. 

3. In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor het volgende, ook niet indien de 
opdrachtnemer op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade:  
a. verlies van of beschadiging aan bestanden of gegevens; of 
b. bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of besparingen, of andere 
indirecte- of gevolgschade. 

15. Vrijwaringen 

1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking 
tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of 
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of 
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische 
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

16. Overname personeel 

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na 
beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake 
heeft plaatsgehad met opdrachtnemer, medewerkers van opdrachtnemer in dienst nemen 
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

17. Geschillen 

1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van 
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 
opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

18. Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht 
van toepassing. 

19. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 
Utrecht. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten 
tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.  
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Reg.nr. PD/DV/2007/336

Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in verband met
aanwijzen Centrum Indicatiestelling Zorg inzake indicatieadvisering WMO

Aan de Raad van de gemeente Haarlem,

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De
gemeente is met ingang van deze datum verantwoordelijk voor het leveren van hulp bij de
huishouding.
De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de nota De WMO in de gemeente Haarlem. Visie,
uitgangspunten en beleidskader nieuwe taken uitgesproken dat voor de indicatiestelling van de hulp
bij het huishouden samenwerking met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal worden gezocht.
(MO/OWG/2005/396) Het CIZ heeft instrumentarium ontwikkeld (beslisboom) waarmee de afdeling
Dienstverlening (DV) het grootste deel van de indicaties meteen zelf kan stellen. Het CIZ geeft op
verzoek van de afdeling DV indicatieadvies inzake complexe aanvragen.
Voor het aanwijzen van het CIZ als adviserende instantie is een wijziging van de Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vereist. In de Verordening verleent het college van
B&W het alleenrecht van indicatieadvisering aan het CIZ. Het voorstel tot wijziging ligt hierbij voor.

Het huidige artikel 31, lid 2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning luidt
als volgt:
2. Het college vraagt een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om advies indien:

a. het college voornemens is de gevraagde voorziening om medische redenen af te
wijzen;

b. het college dit overigens gewenst vindt.

Het huidige artikel 31, lid 2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning wordt
gewijzigd in:
2. Het college vraagt aan het Centrum Indicatiestelling Zorg, waaraan door het college het
alleenrecht is verleend te adviseren bij aanvragen inzake de wet, advies indien:

a. het college voornemens is de gevraagde voorziening om medische redenen af te
wijzen;

b. het college dit overigens gewenst vindt.

De huidige toelichting op artikel 31 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning derde alinea, vierde en vijfde volzin luidt als volgt:
In de verordening wordt niet opgenomen wie de adviseur is. Men kan immers meer adviseurs in
verschillende, zelfs wisselende situaties hebben, hetgeen een eenduidige vermelding onmogelijk
maakt.

De toelichting artikel 31 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, derde
alinea, vierde en vijfde volzin wordt gewijzigd in:
In de verordening is het CIZ opgenomen als adviserende instantie voor indicatiestelling hulp bij het
huishouden. Het college sluit hiermee aan bij het contract dat de gemeente reeds met het CIZ heeft
inzake advisering voor voormalig WVG-voorzieningen en Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en
gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP). Dit komt de integraliteit van de advisering ten goede.

Het college van Burgemeester en Wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders



De Raad van de gemeente Haarlem,

Besluit:

I Het huidige artikel 31, lid 2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning komt als volgt te luiden:
2. Het college vraagt aan het Centrum Indicatiestelling Zorg, waaraan door het college

het alleenrecht is verleend te adviseren bij aanvragen inzake de wet, advies indien:
a. het college voornemens is de gevraagde voorziening om medische redenen af te

wijzen;
c. het college dit overigens gewenst vindt.

II De toelichting artikel 31 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning,
derde alinea, vierde en vijfde volzin komt als volgt te luiden:
In de verordening is het CIZ opgenomen als adviserende instantie voor indicatiestelling hulp
bij het huishouden. Het college sluit hiermee aan bij het contract dat de gemeente reeds met
het CIZ heeft inzake advisering voor voormalig WVG-voorzieningen en
Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP). Dit komt de
integraliteit van de advisering ten goede.

III De gewijzigde Verordening voorzieningen gehandicapten treedt in werking 1 dag na
publicatie. De gewijzigde verordening is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari
2007.

Gedaan in de vergadering van ….   2007.

De griffier, De voorzitter,
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