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Onderwerp 

Bevestiging afspraken van de fysieke overlegtafel Jeugd 2017  

 
 
Geachte zorgaanbieder, 
 

Op 7 en 11 september 2017 zijn er fysieke overlegtafels Jeugd geweest waarin de 

Lekstroomgemeenten met aanbieders van Jeugdhulp gesproken hebben over de voortzetting van de 

dienstverlening in 2018.  

Deze afspraken hebben wij verwerkt in een addendum. In de fysieke overlegtafel van 16 oktober 2017 

hebben we met elkaar het addendum vastgesteld, waarna u tot 16 november 2017 in de gelegenheid 

bent geweest om hierop te reageren. Bij deze sturen wij u de stukken toe om de afspraken in uw en 

onze administratie af te kunnen wikkelen. In deze brief leest u wat wij hiervoor van u nodig hebben.  

 

Deze brief bevat: 

1. Het Addendum - A bij de Deelovereenkomst Jeugdhulp 2017 ev. Lekstroomregio’ in 

tweevoud; 

2. Bijlage 1 in tweevoud, zijnde de individuele afspraken tussen aanbieder en opdrachtgever en 

overzicht tarieven; 

 

De geactualiseerde bijlagen waarnaar het addendum verwijst sturen wij niet mee met de stukken. 

Want ze zijn te vinden op de website van de gemeente Houten, via 

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

jeugd/contractstukken-jeugd-2018. 

  
Procesverloop 

De colleges van de Lekstroomgemeenten gaan, na het bereikte akkoord, over tot de besluitvorming. 

Onder dit voorbehoud en indachtig een vlot administratief proces sturen wij u alvast de stukken op ter 

ondertekening. Wij verzoeken u vriendelijk om, binnen de afgesproken termijn van één maand, zijnde 

31 dagen, het volgende te retourneren: 

 1 exemplaar van het addendum op elke pagina te paraferen en op pagina 4 te ondertekenen 

en retour te sturen.  

 Bijlage 1 voorzien van paraaf mee terug te sturen.  

 

Indien u in de stukken onvolkomenheden aantreft of correcties wenst aan te brengen, dan verzoeken 

wij u telefonisch contact te zoeken met de accounthouders van de Regionale Backoffice. 
 
  

http://www.houten.nl/
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U kunt de stukken opsturen naar:  

 

Regionale Backoffice Lekstroom 

t.a.v. Contractbeheer 

Antwoordnummer 2688  

3970 VJ Houten 
 
We kijken uit naar een voorzetting van de samenwerking.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van de Lekstroomgemeenten, 
 
 
 
De heer M. van Liere 
Wethouder van de gemeente Houten 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Addendum - A bij de Deelovereenkomst Jeugdhulp 2017 ev. Lekstroomregio, in tweevoud 
2. Bijlage 1, productcodes en tarieven, in tweevoud 
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Addendum deelovereenkomst Jeugdhulp 

 

De publiekrechtelijke rechtspersonen gemeente Vianen, Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Van Liere, hierna te noemen opdrachtgever, 

  

EN 

  

De privaatrechtelijke rechtspersoon………………., bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 

………..…… hierna te noemen aanbieder, 

  

in aanmerking nemende dat:  

- Opdrachtgever en aanbieder met elkaar een basisovereenkomst hebben gesloten; 

- Opdrachtgever en aanbieder met elkaar de ‘Deelovereenkomst Jeugdhulp 2017 ev Lekstroomregio’, 

voortkomend uit de basisovereenkomst hebben gesloten, hierna te noemen deelovereenkomst; 

- Opdrachtgever en aanbieders in de fysieke overlegtafel van 16 oktober 2017 zijn gekomen tot enkele 

wijzigingen op de deelovereenkomst; 

- Partijen in het geval van wijzigingen op de deelovereenkomst handelen conform het gestelde in artikel 

12 van de deelovereenkomst; 

- Partijen ervan op de hoogte zijn dat dit ambtelijk traject tot een onderhandelingsresultaat heeft geleid 

voorafgaand aan goedkeuring van de colleges op het gevolgde proces en de uitkomsten van de 

onderhandelingen; 

- Partijen het redelijk achten dat de colleges in staat worden gesteld goedkeuring te geven aan de 

uitkomsten van de onderhandelingen; 

 

komen overeen als volgt:  
 

Artikel 1 DBC systematiek  

1. Alle artikelen waarin gerefereerd wordt naar DBC systematiek komen te vervallen. Voor aanbieders 

die de DBC systematiek nog hanteren in 2017, gelden vanaf in werking treding van het addendum de 

afspraken zoals die voor alle andere aanbieders ook gelden. 

2. Aan artikel 5 van de deelovereenkomst wordt het volgende lid toegevoegd:  

7. Groepscontacttijd: Totale tijd van aanwezige behandelaren delen door het aantal aanwezige 

patiënten. De uitkomst hiervan wordt gezien als directe tijd zoals omschreven in artikel 5 lid 2 van 

de deelovereenkomst.   

 

Artikel 2 Van toepassing zijnde voorwaarden 

Voor zover in voorliggend addendum niet hiervan afgeweken is, zijn op dit addendum de bepalingen uit de 

‘Deelovereenkomst Jeugdhulp 2017 ev Lekstroomregio’ van toepassing. 

 

Artikel 3 Opdracht 

Artikel 3 lid 2 van de deelovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: PGB gefinancierde zorg en zorg die wordt 

gefinancierd vanuit de WLZ, Zvw, aanvullende zorgverzekering of passend onderwijs vallen buiten deze 

deelovereenkomst. Indien opdrachtgever constateert dat PGB’s, WLZ, Zvw, passend onderwijs of zorg die 

valt onder aanvullende zorgverzekeringen wordt gedeclareerd, dan is opdrachtgever gerechtigd om de 

eventueel reeds gedane betalingen van deze declaraties per ommegaande van aanbieder terug te vorderen. 

Aanbieder is verplicht deze vordering binnen twee weken terug te storten. Gebeurt dit niet, dan is aanbieder 

van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtgever in ieder geval de mogelijkheid om het bedrag te 

verrekenen met nog openstaande facturen.  

 

Artikel 4 Bijlagen 

De volgende bijlagen bij de deelovereenkomst worden gewijzigd: 

1. Bijlage 1; waarvan de schriftelijke instemming door opdrachtgever en alle bij de 

deelovereenkomst aangesloten aanbieders blijkt uit de verslaglegging van de fysieke overlegtafel 

van 16 oktober 2017. 
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2. Bijlage 2; Als kwaliteitseis voor de speltherapeuten wordt aan bijlage 2 toegevoegd dat deze 

geregistreerd dienen te staan bij het RBCZ. 

3. Aan bijlage 3 wordt het ‘convenant woonplaatsbeginsel’ toegevoegd. Het convenant is te vinden 

op de website van de gemeente Houten. 

4. Bijlage 5 wordt, naar aanleiding van het gestelde in dit addendum, aangepast. Bij 

inwerkingtreding van dit addendum geldt enkel en alleen de aangepaste versie van het 

werkafsprakenboek, te vinden op de website van de gemeente Houten. 

 

Artikel 5 Rangorde documenten 

Artikel 23 lid 2 van de deelovereenkomst wordt als volgt gewijzigd:  

Voor zover de bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het hoger 

genoemde document prevaleert boven het lager genoemde:  

a. Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet, inkoop jeugd taken;  

b. De bijlagen van de Basisovereenkomst; 

c. Eventuele addenda op de deelovereenkomst zoals bedoeld in artikel 12, inclusief bijlagen;  

d. De deelovereenkomst en haar bijlagen; 

e. De algemene voorwaarden leveringen, diensten en werken van de gemeente Houten, vastgesteld 

op 3 februari 2015.  
 
Artikel 6 Samenwerking 

Artikel 6 lid 3 van de deelovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: 

Indien aanbieder een bepaling jeugd ontvangt van Stichting Samen Veilig Midden Nederland, of andere 

wettelijke verwijzers, heeft aanbieder contact met het Sociale Team van de plaats waar de cliënt woont ten 

behoeve van het plan van aanpak. Het initiatief tot contact ligt bij aanbieder. Indien aanbieder geen contact 

heeft met het Sociaal Team over het plan van aanpak en de behandeling start, kan opdrachtgever aanbieder 

hierop aanspreken. In dat geval maken aanbieder en opdrachtgever in ieder geval procesafspraken over het 

verloop van het traject en verbeteringen daarbij. Vanaf 2018 kan opdrachtgever tevens 10% van het tarief 

genoemd in bijlage 1, in mindering brengen bij betaling van de geleverde zorg indien aanbieder, na 

aanspreken en verbetertraject, wederom geen contact heeft met het Sociaal Team. 

 

Artikel 7 Aanvang en einde jeugdhulp 

Aan artikel 26 van de deelovereenkomst worden de volgende leden toegevoegd: 

4. Aanbieder start bij voorkeur pas met de jeugdhulp als er minimaal één keer overleg over het plan is 

geweest met cliënt én sociaal team. Wanneer aanbieder hier herhaaldelijk geen gehoor aan geeft, 

treden partijen in overleg en worden in 2018 afspraken gemaakt over een verbetertraject. Indien na 

dit verbetertraject geen verandering optreedt, wordt 10% minder uitbetaald dan het tarief zoals 

opgenomen in bijlage 1.  

5. Indien er bij de aanbieder in 2019 dezelfde problematiek optreedt, dan wel persisteert, die is 

genoemd in het vorig lid, hierop in 2018 aantoonbaar door opdrachtgever is aangesproken en het 

verbetertraject niet heeft geleid tot de gewenste procedure rond de start van zorg, dan wordt er in 

2019 geen verbetertraject meer afgesproken. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om de 

overeenkomst na de geconstateerde gebeurtenis te ontbinden conform het gestelde in artikel 10 lid 1. 

In overleg met de Sociale teams zorgt aanbieder voor een warme overdracht van cliënten 

 

Artikel 8 stabiele levering van zorg  

1. Artikel 26 lid 3 van de deelovereenkomst komt te vervallen.  

2. Artikel 16 lid 2 onder a van de deelovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: 

a. De rapportage over het eerste kwartaal en over het eerste half jaar van 2018 of 2019 

aantoont dat de stabiele levering van jeugdhulp gedurende het gehele contractjaar kwetsbaar 

wordt. Partijen spreken in dat geval een perspectief af over de continuering van de levering 

van jeugdhulp in de Lekstroomregio.  

3. Aan artikel 10 lid 8 wordt het volgende lid toegevoegd:  

k. Indien uit de eerstvolgende kwartaalrapportage blijkt dat het perspectief zoals afgesproken in 

artikel 16 lid 2 onder a onvoldoende continuïteit van zorg biedt aan cliënten. Partijen maken in 
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geval van ontbinding om deze reden aanvullend afspraken over de afbouw van zorg en 

warme overdracht naar andere aanbieders.  
 

 

Artikel 9 Woonplaats 

1. Artikel 7 lid 1 van de deelovereenkomst wordt als volgt gewijzigd:  

Aanbieder declareert enkel de jeugdhulp zoals deze tussen aanbieder en lokaal team is 

overeengekomen in een beschikking of het doelenplan, of waarvoor een geldige verwijzing 

beschikbaar is. Zonodig bepaalt aanbieder de woonplaats van inwoner conform het stroomschema in 

bijlage 3, althans het ‘convenant woonplaatsbeginsel’. 

2. Artikel 16 lid 2 sub i van de deelovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: 

Aanbieder via Stichting Samen Veilig een verwijzing jeugd ontvangt. Aanbieder treedt in dat geval in 

contact met het Sociaal Team van de gemeente die conform het woonplaatsbeginsel, althans  het 

‘convenant woonplaatsbeginsel’, financieel verantwoordelijk is.  

3. Artikel 28 lid 2 van de deelovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: 

Indien de woonplaats van de jeugdige, al dan niet tijdelijk wijzigt, dan draagt opdrachtgever zorg voor 

het benoemen van de verantwoordelijk gemeente via het ‘schema Woonplaatsbeginsel; stappenplan 

bepaling verantwoordelijke gemeente’. In situaties zoals genoemd in het ‘convenant 

woonplaatsbeginsel’ hanteert opdrachtgever de toets zoals in het convenant genoemd. 

Opdrachtgever informeert ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken, de aanbieder over de 

juiste gemeente voor de administratieve afhandeling van de geleverde hulp.  
 

Artikel 10 Aanvang en duur addendum 

Het addendum gaat in op 1 januari 2018 en eindigt van rechtswege indien de deelovereenkomst eindigt.  
 

Artikel 11 Ondertekening 

1. Met de ondertekening van dit addendum beschouwen alle bij de deelovereenkomst aangesloten 

aanbieders dit addendum, alsmede hierop volgende addenda, als onderhandse akte welke 

dwingend bewijs oplevert, eea conform het gestelde in artikel 157 lid 2 Wetboek burgerlijke 

rechtsvordering.   

2. Indien een aanbieder binnen één maand na toezending geen ondertekend exemplaar retourneert, 

dan mag opdrachtgever dit opvatten als een opzegging van de deelovereenkomst met een 

opzegtermijn van een half jaar, conform het gestelde in artikel 10 lid 1 van de deelovereenkomst. 

3. Het gestelde in dit artikel is tevens van toepassing indien eventuele volgende addenda niet door 

partijen worden ondertekend, maar wel in de fysieke overlegtafel worden vastgesteld. 

 

Artikel 12 Citeertitel 

De overeenkomst samen met haar bijlagen wordt aangehaald als ‘Addendum - A bij de Deelovereenkomst 

Jeugdhulp 2017 ev. Lekstroomregio’. 

 

Artikel 13 Ontbindende voorwaarde 

Dit addendum komt tot stand onder voorwaarde van positieve besluitvorming door de colleges van 

burgemeester en wethouders van de aan dit addendum gebonden publiekrechtelijke rechtspersonen. 

 

Namens de regio Lekstroom    Naam aanbieder:  

 

______________________________   ______________________________  

De heer M. van Liere     De heer/mevrouw: 

Wethouder       Functie: 

Plaats: Houten      Statutaire vestiging: 

Datum: 31-12-2017     Datum:  
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Lopik Vianen IJsselstein Nieuwegein Houten 

 

Gewijzigde BIJLAGE 1 Individuele afspraken tussen aanbieder en opdrachtgever en overzicht tarieven 

Toevoeging: 

AGB code 
 

Naam zorgaanbieder 
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