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Addendum deelovereenkomst Jeugdhulp/ Wmo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Lekstroomregio (verder: “Deelovereenkomst”) gesloten;  
- De Deelovereenkomst is aangevuld door middel van een Addendum 2017, 2018, 2019 en 2020;  
- 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 2021 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. Onderzoek tarieven Wmo uitvoeren in 2020 en 2021 

 Zoals opgenomen in het addendum van 2020 gaan de Lekstroomgemeenten door met het 
tarievenonderzoek. Dit in samenwerking met een selectie aan aanbieders die zich hebben gemeld 
voor dit onderzoek. Anders dan opgenomen in het addendum in 2020 zal de regio hier zelf uitvoering 
aan geven en geen gebruik maken van een onafhankelijk accountant. Na afronding van dit 
kostprijsonderzoek zal op een fysieke overlegtafel met Wmo-aanbieders besproken worden welke 
consequenties aan het kostprijsonderzoek worden verbonden. 

 
2. Administratieve lastendruk  

Zoals opgenomen in het addendum van 2020 gaan de Lekstroomgemeenten in 2021 door 

met het project om administratieve lasten te verminderen. Dit in samenwerking met een 

selectie aan aanbieders die door collega aanbieders als afvaardiging (met ruggenspraak) 

daarvoor zijn gemandateerd. Als regio zien wij de meerwaarde van een belangrijk deel van 

de door zorgaanbieders gedane voorstellen en geven hier, waar dit kan, - op korte termijn - 

uitvoering aan.  
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Indexering Ova (indexatiepercentage Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) 
  
In 2019 is aan de 3e overlegtafel van 19 november overeengekomen om de prijzen met 2,8% te 
indexeren voor het jaar 2020. Daarbij is afgesproken vanaf 2021 de NZA-werkwijze op basis van 
de Ova index te hanteren. Hiermee hangt samen dat ook de correctie van 2020 mee wordt 
genomen in 2021 (T-1).  
In onderstaande tabel zijn de indexpercentages weergegeven. De correctie (T-1) is te berekenen 
door het verschil tussen de toegepaste index in 2020 en het definitieve Ova index percentage te 
verrekenen. Hier ontstaat een verschil van 0,48%. De 0,48% wordt bij het voorlopige indexcijfer 
van 2021 opgeteld tot een toegepast indexpercentage van 3,72%* voor 20211.  
 

Jaar Prijsindexcijfer 

2021 3,72% (Toegepaste index tarieven Jeugd en WMO BG voor 2021) 

2021 3,24% (voorlopige cijfer) 

2020 3,28% 

2020  2,8% (Toegepaste index tarieven Jeugd en WMO voor 2020) 

Tabel 1: Bron: https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-
kosten. Geraadpleegd op 05-11-2020. 
 
Afwijking OVA en tarievenlijst 
 
Bij het toepassen van de indexatie van 3,72% worden de tarieven afgerond op twee decimalen. 
Voor sommige tarieven is het noodzakelijk dat deze tarieven goed deelbaar zijn door 60. Dit samen 
zorgt voor een afwijking in het percentage van 3.72%. De afwijkende percentages zijn hieronder 
weergegeven. 
 

Product   Absolute index in 
procenten 

Behandeling regulier  3,75 

Behandeling specialistisch  3,80 

Behandeling hoog specialistisch  3,67 

Crisis behandeling jGGZ  3,80 

Dyslexie  3,97 

  
Einde overeenkomst 
  
De Deelovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2021. De Basisovereenkomst 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, wordt geplaatst op de website: 

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-

lekstroom/jeugd/aanbestedingsprocedure-jeugd/contractstukken-jeugd-2020/ 

  

 
1 NB: het T-1 percentage in 2022 wordt bepaald door de definitieve Ova 2021 te verminderen met 3,24% (de T-1 
correctie 2020 wordt daarbij buiten beschouwing gelaten). 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten.%20Geraadpleegd%20op%2005-11-2020
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten.%20Geraadpleegd%20op%2005-11-2020
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/aanbestedingsprocedure-jeugd/contractstukken-jeugd-2020/
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/aanbestedingsprocedure-jeugd/contractstukken-jeugd-2020/
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/aanbestedingsprocedure-jeugd/contractstukken-jeugd-2020/
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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,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De heer. J. Overweg,  
Wethouder van de gemeente Houten 

 


