
 

 

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 in 2017. 

- Opdrachtgever en aanbieders in de fysieke overlegtafel van 8 oktober 2018 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 2019 gelijk aan 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. 

  

Toetreding Vijfheerenlanden 

Zoals besproken tijdens de fysieke overlegtafel van 8 oktober 2018, is de gemeente Vijfheerenlanden 

vanaf 1 januari 2019 de juridisch opvolger van de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam. Met 

andere woorden: per 1 januari 2019 treedt de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden toe tot de 

samenwerkende gemeenten die de Regionale Backoffice Lekstroom (verder: RBL)  vormen.  

  

Einde overeenkomst 

De Deelovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2019.  

- Aan de overlegtafel op 8 oktober hebben we kort geschetst dat de Lekstroomgemeenten zich 

aan het beraden zijn over de inkoop na 1 januari 2020. Wij kijken hierbij naar wat er in het 

land gebeurt, maar ook zullen er met een paar aanbieders gesprekken worden gepland. U 

kunt hiervoor in de loop van 2019 benaderd worden.  

- De Basisovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en zal niet van rechtswege 

aflopen.  

  

Uitbreiding gebied 

Door de toetreding van Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 lijkt het gebied van Lekstroom uitgebreid 

te worden. Dit is echter niet automatisch het geval. Enkel voor het Viaanse deel van Vijfheerenlanden 

is er sprake van zorglevering door de aanbieders in de Lekstroom. De besturen van Leerdam en 

Zederik willen aanbieders van jeugdhulp in de Lekstroom echter de mogelijkheid bieden om jeugdhulp 

te leveren in het Leerdamse en Zederikse deel van Vijfheerenlanden.  

  

Keuzemogelijkheid 

Ten aanzien van het gebied Zederik en Leerdam (zie vorige punt) kunnen aanbieders aangeven of zij 

bereid zijn zorg te leveren op het moment dat cliënten op de gebruikelijke wijze aan hen worden 

toegewezen. U kunt dat binnen twee weken na verzending van deze brief per e-mail via 

backofficelekstroom@houten.nl aangeven. Indien wij niets van u horen, gaan we er van uit, dat u geen 

zorg wilt leveren in Zederik en Leerdam.   

  

Indexering 

Aan de overlegtafel hebben wij u voorgesteld om de prijzen met 2,1% te indexeren. Er wordt dezelfde 

systematiek gebruikt als in 2017 voor contractjaar 2018. U had tot 22 oktober 2018 de tijd om op deze 

indexatie te reageren. Enkelen van u hebben dat gedaan en daarmee is in overleg gegaan. Hierbij 

bevestigen wij dan ook dat de prijzen per 1 januari 2019 met 2,1% worden geïndexeerd. Zie bijgaande 

tarievenlijst. 

  

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-2019/.  

  

Wellicht ten overvloede melden wij dat de afspraken die aanbieders en gemeenten overeenkomen in 

de fysieke overlegtafel voor alle aanbieders gelden.  

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.  

  

We 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 

Plaats: Houten 

Datum: 18-12-2018 

 
  
Bijlage(n): Tarievenlijst 



 

 

Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp Regio Lekstroom 2019 

      Producten binnen de J&O en KmB 
    

Productnaam 
Product-
categorie 

Product-
code 

Eenheid 
Bedrag 
2019 in € 

Aandachtspunten/toelichting 2019 

Consultatie & screening 
regulier 

45 45A04 Uur  €    82,74  
(post)HBO; 2 tot 8 uur, maximaal € 661,92 Alleen 
verwijzing via het lokale team. 

Consultatie & screening 
zwaar 

45 45A05 Uur  €    93,08  
WO(plus); 2 tot 8 uur, maximaal € 744,64 Alleen 
verwijzing via het lokale team. 

Begeleiding individueel licht 50 50A03 Uur  €    41,37  Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding individueel 
midden 

50 50A04 Uur  €    56,89  Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding individueel zwaar 50 50A06 Uur  €    80,67  
Alleen verwijzing via het lokale team (Opvoedhulp 
in complexe gezinssituaties) 

Begeleiding groep licht 50 50A08 
Dagdeel 
= 4 uur 

 €    41,37  Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding groep midden, 
bijdrage bovenop 
ouderbijdrage 

50 50A02 
Dagdeel 
= 4 uur 

 €    28,45  
Alleen verwijzing via het lokale team. Volgens de 
regeling Kinderopvang BSO. 

Begeleiding groep midden/ 50 50A09 
Dagdeel 
= 4 uur 

 €    51,71  Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding groep zwaar/ 50 50A11 
Dagdeel 
= 4 uur 

 €    82,74  Alleen verwijzing via het lokale team 

Vervoer algemeen 42 42A03 Etmaal  €      8,53  
Uitgangspunt is lokaal maatwerk. Alleen verwijzing 
via het lokale team. 



 

  

  

Rolstoelvervoer 42 42A04 Etmaal  €    20,58  
Voor rolstoelvervoer. Uitgangspunt is lokaal 
maatwerk. Alleen verwijzing via het lokale team. 

Vervoer maatwerk 42 42A06 Per rit   

Bij dit product brengt het taxibedrijf de kosten in 
rekening bij de aanbieder, de aanbieder brengt de 
kosten 1 op 1 in rekening bij de gemeenten. Alleen 
verwijzing via het lokale team 

Maatwerk 43 43A00 Maatwerk  Maatwerk  Alleen verwijzing via het lokale team 

Tolk - maatwerk 45 45A73 Maatwerk  Maatwerk  Alleen verwijzing via het lokale team 

Behandeling specifiek J&O 45 45A48 Uur   €    93,08  
Inzet WO – BIG geregistreerd. Alleen na verwijzing 
door sociaal team 

Behandeling Specialistisch 
J&O en KmB 

45 45A57 Uur  €    98,26  
Inzet WO plus – BIG geregistreerd. Alleen na 
verwijzing door sociaal team 

Behandeling en diagnostiek 
J&O 

45 45A53 Uur  €    87,92  Alleen verwijzing via het lokale team.  

Behandeling overig licht 45 45A70 Uur  €    67,23  

Maximaal € 673,86,- per cliënt. Voorliggend is de 
aanvullende zorgverzekering van de ouders. 
Alleen verwijzing via het lokale team. Kan worden 
ingezet bij enkelvoudige stoornissen, in de vorm 
van therapie. 

Deeltijd Pleegzorg 44 44A18 Etmaal  €    40,44  Alleen verwijzing via het lokale team. 

Reguliere Pleegzorg 18 plus 44 44A19 Etmaal  €    26,77  
Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere 
kosten: per geval overleg met het lokale team. 

Reguliere pleegzorg, inclusief 
netwerkpleegzorg 

44 44A07 Etmaal  €    40,44  
Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere 
kosten: per geval overleg met het lokale team. 

Logeren/kortdurend verblijf 43 43A11 Etmaal  €  155,14  Alleen verwijzing via het lokale team. 

Gezinshuis licht 43 43A04 Etmaal  €  129,29  Alleen verwijzing via het lokale team. 

Gezinshuis regulier 43 43A10 Etmaal  €  144,81  
Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing 
via het lokale team. 



 

  

  

Woongroep 43 43A36 Etmaal  €  206,85  
Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing 
via het lokale team. 

Residentiële behandeling, incl 
deeltijd residentieel 

43 43A38 Etmaal  €  256,50  
Incl. begeleiding en behandeling J&O/KmB. Alleen 
verwijzing via het lokale team. 

Zelfstandigheidstraining 44 44A27 Etmaal  €  169,62  
Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing 
via het lokale team 

Crisis hulp ambulant 46 46A01 Etmaal  €  218,23  

Maximaal 28 dagen. Verwijzing alleen via het 
lokale team, of SAVE team. Daarna het reguliere 
behandeltarief per uur, dus meestal 45A53 
(behandeling overig per uur). Alleen Timon, Youké 
en Lijn 5 

Crisis (netwerk) pleegzorg 46 46A05 Etmaal  €    55,68    

Crisis Residentiële crisiszorg 46 46A03 Etmaal  €  347,46  
Maximaal 28 dagen, daarna regulier verblijf. 
Verwijzing alleen via het lokale team, of SAVE 
team. Alleen Timon, Youké en Lijn 5 

Jeugdzorg Plus 43 43B15 Etmaal   Bovenregionaal 

Drie milieuvoorziening 43 43B19 Etmaal   Bovenregionaal 

BOPZ (gesloten 
psychiatrisch) 

43 43B14 Etmaal   Bovenregionaal 

      
Producten binnen de JGGZ 

     
Geen apart tarief voor diagnostiek. Diagnostiek kan bij alle jGGZ behandelingen gebeuren 

Productnaam 
Product-
categorie 

Product-
code 

Eenheid 
Bedrag 
2019 in € 

Aandachtspunten/toelichting 2018 



 

  

  

Behandeling regulier 54 54001 minuut  €       1,55  Indien aantoonbaar samenwerking met 
psychiater, is een hogere gemiddelde prijs per 
cliënt mogelijk (na akkoord Lekstroom); het 
uurtarief wordt dan niet hoger. De psychiater 
brengt zijn/haar ingezette uren zelf in rekening. 
Indien het maximum van gemiddeld €1.116,97 
over alle cliënten dreigt te worden overschreden, 
vraagt de aanbieder toestemming aan de 
gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk 
vastgelegd. 
Max gemiddelde prijs per cliënt 2019 is € 
1.116,97 

Behandeling specialistisch 54 54002 minuut  €       1,79  Er geldt een gemiddelde prijs per cliënt van € 
2.552,50, over alle cliënten samen.  Eis: inzet 
psychiater, klinisch psycholoog of 
psychotherapeut. Indien dit maximum dreigt te 
worden overschreden, vraagt de aanbieder 
toestemming aan de gemeenten. Deze 
toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. 
Max gemiddelde prijs per cliënt 2019 is € 
2.552,50 

Behandeling hoog 
specialistisch 

54 54003 minuut  €       2,12  Voorwaarden: 
- Alleen na verwijzing door sociaal team tbv 
second opinion/instellen medicatie 
- 100% inzet kinderpsychiater 
Max gemiddelde prijs per cliënt 2019 is € 
1.276,25. Indien dit maximum dreigt te worden 
overschreden, vraagt de aanbieder toestemming 
aan de gemeenten. Deze toestemming wordt 
schriftelijk vastgelegd. 

Kinderartsen 53 53A01 stuks  €  665,92  Met name bij inregelen medicatie ADHD door 
kinderarts 



 

  

  

Kinderartsen 53 53A02 stuks  €  273,63  Met name bij inregelen medicatie ADHD door 
kinderarts 

Dyslexie 54 54025 minuut  €       1,47  Specifieke code voor Lekstroom, ivm ontbreken 
landelijke code.  
Per cliënt max € 5.977,86 max gemiddeld € 
5.186,68 

Crisis behandeling jGGZ 54 54016 minuut  €       1,79  Alleen toegestaan voor de aanbieder die de 
crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt. 
Na crisisbehandeling kan een andere 
behandeling starten. 

Beschikbaarheidscomponent 
voor 24-uurs crisiszorg 

54 54008 stuks  €  510,50  Alleen toegestaan voor de aanbieders die de 
crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt. 

Verblijf GGZ met beperkte 
verzorgingsgraad B 

54 54010 per 
etmaal 

 €  205,83  Excl behandeling. Uitsluitend na akkoord van 
sociaal team over in te zetten behandeling, en 
uitstroomperspectief 

 


