
 

 

  

 
 

Verslag werkgroep Update Procesovereenkomst en 
Deelovereenkomsten Jeugdhulpregio FoodValley 2022 

 

Datum: 14 juli 2022 

Aanwezigen FoodValley: Dhr. Van Aalst 
Mevr. Sannes 

Aanwezigen 
Jeugdhulpaanbieders: 

Mevr. Van Zuilen 
Dhr. Bongers 
 

 

Inleiding 
Alvorens de werkgroep bijeenkwam heeft Youké per mail schriftelijk input aangeleverd, deze input is 
meegenomen en verwerkt in het Excel-bestand. 
De werkgroep heeft de vragen en pijnpunten die volgende uit de wijzigingsvoorstellen van de 
procesovereenkomst en deelovereenkomsten doorgenomen. De uitwerking daarvan wordt in dit verslag 
weergegeven. 

 
1. Procesovereenkomst 
 
Er zijn geen aanvullingen, vragen of opmerkingen bij de procesovereenkomst vanuit de 
jeugdhulpaanbieders. 
Dhr. van Aalst geeft aan Artikel 2 lid 3 gewijzigd te hebben ten opzichte van de stukken die waren 
geagendeerd in de FAT van 30 juni. 
De gehele bepaling is verwijderd omdat deze geen toevoeging heeft. 
Leden van artikel 2 worden door het wegvallen van lid 3 hernummerd. 
Vanuit de aanwezigen van de Jeugdhulpaanbieder zijn hier geen op- of aanmerkingen op. 
 

2.Deelovereenkomst ambulant 
 
Artikel 3.3 De algemene inkoopvoorwaarden 
Mevrouw Van Zuilen heeft aangegeven dat dit artikel lastig is te lezen en dat ze heeft gezocht naar welke 
definities in artikel 1 wordt verwezen. 
De heer Van Aalst geeft aan dat het artikel enigszins lastig te lezen is, maar dat in de eerste zin van lid drie 
van artikel drie is aangegeven dat het gaat om de Algemene Inkoopvoorwaarden en dat de daaropvolgende 
verwijzingen naar artikelen dus gaat om artikelen in de Algemene Inkoopvoorwaarden.  
 

3. Deelovereenkomst Verblijf 
 
Artikel 6.2  
De heer Bongers geeft aan dat het tweede lid van artikel zes correct is gewijzigd conform hetgeen 
gecommuniceerd in de FAT. Mevrouw Van Zuilen geeft aan dat het derde lid van artikel zes ontbreekt in de 
deelovereenkomst zoals meegezonden naar de FAT van 30 juni. De heer Van Aalst geeft aan dat dit klopt, 
aangezien het derde lid is komen te vervallen. 
 
Artikel 10.1  
De heer Bongers vraagt wat wordt verstaan onder de term “inkoopnetwerk” De heer Van Aalst geeft aan dat 
de definitie staat in de procesovereenkomst. Onder inkoopnetwerk wordt verstaan:  
 

Naam van het virtuele overlegorgaan bestaande uit Gemeente, alle Aanbieders en derden dat het 
college van Burgemeester en wethouders adviseert over concrete voorstellen voor het aanpassen 
van de Procesovereenkomst of Deelovereenkomst(en) of het opstellen van nieuwe 
Deelovereenkomsten.  

 
 
 
 



 

 

Bijlagen Deelovereenkomsten 
 
Bijlage 7 Facturatie punt 6  
De heer Bongers vraagt over de verwijderde uitzonderingsregeling voor bevoorschotting in de 
deelovereenkomst Verblijf, of er geen uitzondering meer is.  
De heer Van Aalst heeft aangegeven dat de hoofdregel is dat de gemeenten niet bevoorschotten en dat de 
uitzonderingsregel die was gemaakt voor de periode van januari en februari 2016, gezien het ruim verstrijken 
van deze periode, niet meer van toepassing is en daarom weg is gehaald. Daarnaast is bevoorschotting met 
de goed lopen de facturatie/declaratie niet meer nodig, dit was begin 2016 anders.  
 
Bijlage 9. Eerste bepaling 
Dhr. Bongers geeft aan dat hij het er niet mee eens is dat de voorbereiding en reistijd voor het RET niet 
gedeclareerd kunnen worden. Dhr. van Aalst geeft aan dat dit niet binnen de scope van deze update valt en 
dit verzoek belegd kan worden bij mevrouw Siegers welke aanspreekpunt is voor het RET.  
 
Bijlage 3 Werkwijze tarief indexactie 
Mevrouw Van Zuilen geeft aan dat wat is opgenomen in de overeenkomst algemeen is geformuleerd en niet 
de uitgebreide uiteenzetting is zoals weergegeven in de factsheet Indexatie en de uitleg daarover in de FAT. 
Mevrouw Van Zuilen doet daarom een voorstel om de wijze van de indexatie op te nemen in de 
overeenkomst.  
Dhr. van Aalst geeft aan dat hij deelt dat het een meerwaarde kan zijn. Wel wordt geconstateerd dat dit 
buiten de scope van deze update valt. In gezamenlijkheid wordt gekomen tot het advies vanuit deze 
werkgroep, om - middels een eigenstandig voorstel tot wijziging deelovereenkomst - hier dieper op in te 
gaan. Op die wijze wordt dan voldoende recht aan onderwerp indexatie en wordt het niet mogelijk 
onopgemerkt meegenomen in deze update. 


