
Aangepaste uitnodiging.  
 
Beste zorgaanbieders, 
 
Hierbij treft u aan een aangepaste agenda voor de gecombineerde inkooptafel op 19 november a.s. 
 
Aanleiding 
Brief van aanbieders. 
 
Op donderdag 14 november om 16.47 uur heb ik een brief ontvangen van Wim van Wijk (Timon). Deze 
brief is op te vragen via het secretariaat van de RBL, emailadres SecretariaatRBL@regiolekstroom.nl 
 
Samengevat verzoekt men om: 

• Een schriftelijk bestuurlijk voorstel m.b.t. de indexatie 2020 nog voor de fysieke overlegtafel van 
19-11 op uiterlijk 18-11-2020. 

• De aanwezigheid van één of meer (liefst gemandateerde) regiobestuurders bij de fysieke 
overlegtafel van 19-11. 

• Een toelichting, eventueel als onderdeel van het beschreven bestuurlijk voorstel, op de 
voorgestelde indexatie en de daarbij gehanteerde argumentatie. 

• Aan te geven wat het doel van de fysieke overlegtafel op het gebied van indexatie is (welke stap 
kunnen we daar met elkaar zetten?). 

 
Aangepaste agenda:  
1. Opening/ mededelingen 

Mededeling: namens de regio Lekstroom zullen tevens de wethouders Ellie Eggengoor en Bernd 
Roks aanwezig zijn.  

2.  Indexering 
Voorstel: 
De Lekstroomgemeenten willen naar de toekomst toe aansluiting zoeken bij de prijsindexering 
conform NZA beleidsregels. Het jaar 2020 is een overgangsjaar. Dat betekent voor het jaar 2020: 
1. De Lekstroom gemeenten handhaven hun eerder gedane indexeringsvoorstel van 2.6% (OPVA)  
2. Indien in de maand mei 2020 een hoger OVA-percentage wordt vastgesteld wordt dit in het jaar 

2021 opgeteld bij de dan geldende voorlopige indexering.  
 

Dit conform de indexeringsprincipes zoals gepubliceerd door de NZA:  
De tarieven voor jaar t zijn gebaseerd op het door de Minister van VWS voor dat jaar aangegeven 
indexatiepercentage Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (Ova). Deze aanpassing 
bestaat uit:  
• een structurele doorwerking in jaar t van de uit het definitieve Ova-indexcijfer blijkende verschil 

tussen de voor- en eindcalculatie van jaar t-1; 
• een 100% voorcalculatie van het voorlopige Ova-indexcijfer voor het jaar t. 
• De voor- en eindcalculatie van het Ministerie van VWS worden door de NZa in de 

beleidsregelwaarden verwerkt als voorlopige respectievelijk definitieve index. 
 

3. Addendum 2020  
4. Rondvraag  
5. Sluiting 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico Kersten regionaal inkoopleider Lekstroom.   
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