
Onderdoor 25  
3995 DW Houten  
Postbus 30 
3990 DA Houten 
 
030 639 26 11  
contractbeheer@regiolekstroom.nl  
www.houten.nl 

 

Addendum deelovereenkomst Jeugdhulp 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overwegingen:  

- Opdrachtgever en aanbieder hebben met elkaar de Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet 
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, 2019, 2020 en 2021;  
- 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 2022 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 2021 wordt meegenomen in 2022. De correctie is te berekenen door het verschil 
tussen het toegepaste Ova-indexpercentage en het definitieve Ova-indexpercentage van 2021 te 
verrekenen. Over 2021 was de toegepaste index 3,24% en de definitieve index was 2,01%. Het 
verschil van 1,23% wordt gecorrigeerd op de voorlopige Ova-index van 2022. De voorlopige Ova-
index van 2022 is 3,87%. Rekening houdend met de correctie betekent dit voor 2022 een 
indexering van 2,64%.  
 
Bij het toepassen van de indexatie van 2,64% 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.  
 
  



Einde overeenkomst 
De Deelovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2022. 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: 

Inkooptrajecten (houten.nl). 

 
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 de colleges van burgemeester en wethouders van de Lekstroomgemeenten, 
 
 
 
 
 
 
De heer J. Overweg 
Wethouder gemeente Houten 
 
  

https://www.houten.nl/regionale-backoffice-lekstroom/inkooptrajecten

