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CONCEPT                                                                                                                                 
Addendum deelovereenkomst Jeugdhulp 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overwegingen:  

- Opdrachtgever en aanbieder hebben met elkaar de Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet 
gesloten;  

- Opdrachtgever en aanbieder hebben met elkaar de Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 
ev. Lekstroomregio (verder: “Deelovereenkomst”) gesloten;  

- De Deelovereenkomst is aangevuld door middel van een Addendum 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 
2022;  

- Opdrachtgever en aanbieders in de fysieke overlegtafel en na onderhandelingen zijn 
gekomen tot enkele wijzigingen op de Deelovereenkomst;  

- Partijen handelen in geval van wijzigingen overeenkomstig artikel 12 van 
de Deelovereenkomst;  

- Met de in dit addendum vastgelegde afspraken wordt de Deelovereenkomst aangevuld. 
Voor zover elementen niet expliciet zijn benoemd blijven deze aspecten voor 2023 gelijk 
aan de reeds gemaakte afspraken.  

- Rangorde: mocht er strijdigheid zijn met de Deelovereenkomst dan prevaleert dit 
addendum (conform artikel 5 van het addendum van 2017), waarbij geldt dat het meest 
recente addendum prevaleert boven een eerder addendum. 

 

 
Onderwerpen addenda  
  

1. Indexering OVA (indexatiepercentage Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)  
 
In 2019 is aan de 3e overlegtafel van 19 november overeengekomen vanaf 2021 de NZA-werkwijze op basis 
van de Ova-index te hanteren. 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:  

o Een structurele doorwerking in jaar t van de uit het definitieve OVA-indexcijfer blijkende verschil 
tussen de voor- en eindcalculatie van jaar t-1;  

o Een 100% voorcalculatie van het voorlopige OVA-indexcijfer voor het jaar t;  

o De voor- en eindcalculatie van het Ministerie van VWS worden door de NZA in de 
beleidsregelwaarden verwerkt als voorlopige respectievelijk definitieve index.  

 
De correctie over 2022 wordt meegenomen in 2023. De correctie is te berekenen door het verschil 
tussen het toegepaste OVA-indexpercentage en het definitieve OVA-indexpercentage van 2022 te 
verrekenen. Over 2022 was de toegepaste OVA index 3,87% en de definitieve OVA index was 
4,27%. Het verschil van 0,55% wordt gecorrigeerd op de voorlopige OVA-index van 2023. De 
voorlopige OVA-index van 2023 is 4,74%. Rekening houdend met de correctie betekent dit voor 
2023 een indexering van 5,29%.  
 



Bij het toepassen van de indexatie van 5,29% worden de tarieven afgerond op twee decimalen. Voor 

sommige tarieven is het noodzakelijk dat deze tarieven goed deelbaar zijn door 60. Dit wordt verwerkt in de 

definitieve tarievenlijst. 

2. Opzet overgang huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp naar nieuwe overeenkomst Jeugdhulp 

segmenten: Gezinsvormen, Jeugdhulp in Onderwijstijd, Jeugdhulp Ambulant, Crisis en 

Forensisch 

De Lekstroomgemeenten zijn bezig met de voorbereiding van de aanbesteding Jeugdhulp. De overeenkomst 
die in het kader van de aanbesteding wordt afgesloten vervangt de huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp 
2015. Op basis van de huidige planning streven de gemeenten ernaar de nieuwe contracten in te kunnen 
laten gaan per 1 juli 2023 voor de segmenten Gezinsvormen, Jeugdhulp in Onderwijstijd, Jeugdhulp 
Ambulant, Crisis en Forensisch. In de aan u toegezonden nieuwsbrief van 15 september 2022 is hierover 
gecommuniceerd.  
 
Om tot een ordentelijke en zorgvuldige overgang te komen van de huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 
naar de nieuwe segmenten Jeugdhulp willen de gemeenten de zorgvuldige overgang als volgt organiseren.   
De huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp behorende bij de deelovereenkomst 2015 worden verlengd voor het 
jaar 2023 – ingaande per 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2023 - met als aanvullende 
bepalingen:   
 

a. De huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 eindigt op het moment dat de nieuw af te sluiten 

overeenkomst jeugdhulp per segment ingaat. Vooralsnog is deze datum voorzien op 1 juli 2023.  

b. Indien – om wat voor reden dan ook – er geen nieuwe overeenkomst Jeugdhulp tot stand komt, dan 

loopt de huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 door tot en met de hierboven genoemde datum 

van 31 december 2023. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de bestaande overeenkomst(en) 

te verlengen tot het moment dat alsnog een nieuwe overeenkomst Jeugdhulp conform de segmenten 

tot stand is gekomen en ingaat, indien er -om wat voor reden dan ook- geen nieuwe overeenkomst 

Jeugdhulp tot stand komt. In dat geval zijn verlengingen van de huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp 

voor opvolgende jaren mogelijk tot het moment dat alsnog een nieuwe overeenkomst Jeugdhulp 

conform de segmenten tot stand is gekomen en ingaat. 

c. Onderdeel van de verlenging van de huidige Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 is een 

nazorgregeling. Na ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst Jeugdhulp start een nazorgregeling 

met de looptijd van maximaal een jaar. Deze nazorgregeling houdt in dat de gecontracteerde 

aanbieder Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 de levering van ondersteuning aan een inwoner in het 

kader van lopende indicaties Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 voortzet, tot dat de indicatie afloopt 

binnen dat jaar of door de gemeente is omgezet tot een nieuwe indicatie in het kader van de nieuwe 

overeenkomst Jeugdhulp en de gecontracteerde aanbieder hiervoor gecontracteerd is. 

Uitgaande van de op dit moment beoogde ingangsdatum van 1 juli 2023- verwachten de gemeenten – 

op basis van analyse van looptijden van lopende indicaties – dat het merendeel van de indicaties 

conform Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 voor 1 juli 2024 aflopen. Inwoners van een aflopende 

indicatie Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015 krijgen dan een nieuwe indicatie op basis van de nieuwe 

productindeling van de nieuwe Jeugdhulp segmenten. 

d. Voor de volgende producten is een uitzondering. Hier duurt de nazorgregeling 2 jaar:  

i. Dyslexie. We laten deze toewijzingen doorlopen tot de einddatum en dat betekent maximaal 2 

jaren, rekenend vanaf de ingangsdatum van het nieuwe contract: 1 juli 2023. 

ii. Inzet van kinderartsen (productcode 53). Deze toewijzingen lopen 2 jaar en is outputgericht 

en dat betekent ook maximaal 2 jaren, rekenend vanaf de ingangsdatum van het nieuwe 

contract: 1 juli 2023. 

e. Ten aanzien van het aan te besteden segment Gezinsvormen hanteren Opdrachtgever en aanbieder 

een nazorgregeling van één jaar zodat zorg aan desbetreffende jeugdigen kan worden gecontinueerd. 

Gedurende het jaar 2023 wordt het vervolg van de nazorgregeling bepaald met inachtneming van in 

ieder geval relevante ontwikkelingen en de actuele omvang van de jeugdigen die gebruik maken van 

of vallen binnen het segment gezinsvormen. Er wordt uiterlijk in het najaar van 2023 een 

nazorgregeling gepresenteerd en vastgesteld. 

 
 



3. Einde overeenkomst 
a. De Basisovereenkomst en Deelovereenkomst Jeugdhulp 2015, voor de segmenten: 

Gezinsvormen, Jeugdhulp in onderwijstijd, Jeugdhulp ambulant, Crisis en Forensisch, 
eindigen per ingangsdatum van de nieuwe te sluiten overeenkomsten; het één en ander 
conform het bepaalde in artikel 2 van dit addendum.  

b. Voor de andere producten genoemd in artikelen 2.d. en 2.e., eindigt de Deelovereenkomst 
Jeugdhulp 2015 van rechtswege op 31 december 2023. De Basisovereenkomst voor deze 
producten is aangegaan voor onbepaalde tijd en zal niet van rechtswege aflopen.  

 
Procesverloop  
Zoals al in de voorgaande addenda is aangegeven, komen wijzigingen en aanvullingen op de 

overeenkomst tot stand na schriftelijke instemming van opdrachtgever en aanbieder in de 

fysieke overlegtafel. Het verslag wat hiervoor is bedoeld, en waarvan u als aanbieder geacht 

wordt kennis te nemen of kennis te hebben genomen, wordt geplaatst op de website: 

https://www.houten.nl/regionale-backoffice-lekstroom/ik-ben-zorgaanbieder/ik-ben-

zorgaanbieder-jeugd. Onder het tabje Verslagen. 

 
De afspraken die aanbieders en gemeenten overeenkomen in de fysieke overlegtafel gelden voor 
alle aanbieders. 
  
Indien u zich niet kunt vinden in de afspraken in deze brief, biedt de overeenkomst u de 
mogelijkheid van uittreding, het één en ander conform de artikelen 3 en 12 van de 
Basisovereenkomst Jeugdhulp 2015). Wij verzoeken u vriendelijk om in dat geval, conform 
voorwaarde, schriftelijk contact met ons op te nemen. 

 

Wij kijken uit naar een voortzetting van de samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet,  
namens de colleges van burgemeester en wethouders van de Lekstroomgemeenten, 
 
 
 
De heer P. van Ruitenbbeek 
Wethouder Jeugd gemeente Houten 
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