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Addendum deelovereenkomst Jeugdhulp/ Wmo 2020 

 
 
 

Overwegingen 

- Opdrachtgever en aanbieder hebben met elkaar een basisovereenkomst gesloten; 

- Opdrachtgever en aanbieder hebben met elkaar de Deelovereenkomst Jeugdhulp 2017 ev. 

Lekstroomregio (verder: “Deelovereenkomst”) gesloten; 

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

- 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 2020 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. 

 
Doelen addenda 

1. Met de toezegging van de aanbieders om mee te werken aan de uitwerking van het 

koersdocument Nieuwe inkoopstrategie Jeugdhulp/Wmo 2020 e.v. regio Lekstroom, in het 

bijzonder met: 

a. het uitwerken van de bijvangst; 

b. het uitwerken van de impactanalyse huidig in inkoopmodel; 

c. het uitwerken van de impactanalyse voor het nieuwe inkoopmodel. 

is een breed draagvlak gecreëerd om de uitkomsten in de toekomst goed te borgen in de 

praktijk van alle dag. 

 
2. Onderzoek tarieven Wmo 

Door in de eerste helft 2020 een onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke 

accountant wordt tegemoet gekomen aan breed gedragen wens onder de Wmo aanbieders. 

 
3. Administratieve lastendruk 

Het voorstel van de aanbieders Wmo en Jeugdhulp voor de aanpassing van de 

administratieve lastendruk is in breed verband in de Lekstroom (vertegenwoordigers beleid en 

uitvoering) aan de orde geweest. Op basis van deze bespreking is het voorstel aangepast en 

voorgelegd aan de aanbieders. Deze zijn akkoord met het aangepaste voorstel. Dit is als 

bijlage bijgevoegd aan de addenda. 

 
 

Indexering 

Aan de overlegtafel en na onderhandelingen hebben wij u voorgesteld om de prijzen met 2,8% te 

indexeren en tevens de Ova systematiek in te voeren (indexatiepercentage Overheidsbijdrage in de 

arbeidskostenontwikkeling) vanaf 2021. 

 
 

Einde overeenkomst 

De Deelovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2020. 

De Basisovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en zal niet van rechtswege aflopen. 
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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, wordt geplaatst op de website: 

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/aanbestedingsprocedure- 

jeugd/contractstukken-jeugd-2020/ 
 

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. Wij verzoeken u vriendelijk om in dat geval contact met ons op te nemen. 

Wij kijken uit naar een voortzetting van de samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders van de Lekstroomgemeenten, 
 
 

 

 

Mevrouw. J.M. Smith-Visser, 

Wethouder van de gemeente Houten 
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