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  Memo Jeugdhulpregio FoodValley     Bijlage  
 
Gremium Fysieke Adviestafel  

  

Inbrenger Maarten van Aalst en Kim Sannes 

  

Onderwerp Updaten Procesovereenkomst en de 
Deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf 

  

Gevraagd • Eerste bespreking voorlopig voorstel tot 
wijziging van de Procesovereenkomst, 
Deelovereenkomst Ambulant en 
Deelovereenkomst Verblijf. 
 

• Werkgroep vormen om wijzigingen verder 
uit te werken. 

 
  

Datum 16 juni 2022  

  

Duur 10 min. 

  

Bijlagen • Bijlage ..A - Procesovereenkomst  

• Bijlage ..B - Deelovereenkomst Ambulant met 
wijzigingen bijgehouden. 

• Bijlage ..C - Deelovereenkomst Verblijf met 
wijzigingen bijgehouden. 

• Bijlage ..D - Excel-bestand met overzicht van 
de wijzigingen. 

 

Toelichting 
 
Context 
De Procesovereenkomst en de Deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf dateren uit 2016 en zijn in 2018 
voor het laatst geüpdatet. Voor dit jaar willen de gemeenten deze overeenkomsten weer updateten.  
 
Het updaten zal een beperkte omvang hebben en voornamelijk zien op: 
- aanpassingen vanwege verwijdering oude wet- en regelgeving naar wet- en regelgeving anno 2022; 
- aanpassingen vanwege onjuiste verwijzingen in de overeenkomsten; 
- aanpassingen van afspraken waarin jaartallen worden beschreven die zijn verstreken; 
- verwijdering dubbeling; 
- optimaliseren van de opmaak. 
 
Zie voor de wijzigingen de bijgevoegde bijlagen. 
 
Naast de update die we nu doorvoeren zien we nog verbetermogelijkheden, echter deze pakken we dit 
jaar niet op. Dit enerzijds vanwege de impact van de wijzigingen en daarmee een uitgebreider proces dat 
nodig is waar dit jaar geen mogelijkheid voor is. Anderzijds wordt landelijk gewerkt aan 
contractstandaarden welke mogelijk ook impact gaan hebben op de overeenkomsten en eventueel ook op 
die onderdelen waar we verbetermogelijkheden zien. 
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Gevraagd FAT 
 
Aan de leden van de FAT wordt gevraagd het voorlopig voorstel te bespreken. 
 
Aan de leden van de FAT wordt gevraagd een werkgroep te formeren (De werkgroepenbijeenkomsten - 
maximaal twee - worden in juli gepland. De verwachte tijdsbesteding van de werkgroepsleden excl. 
voorbereidingstijd is maximaal twee uur.). 
 

 
 
Vervolg 
 
- Op 30 juni 2022 eerste behandeling in de FAT van voorlopig voorstel tot wijziging van de 
overeenkomsten. 
 
- In Juli 2022 werkgroepbijeenkomst(en) (maximaal twee bijeenkomsten van een uur) voor input op de 
wijzigingen door aanbieders. 
 
- Op 29 september 2022 tweede behandeling en advies FAT op uitgewerkt voorstel tot wijziging van de 
overeenkomsten. 
 
- Op 20 oktober 2022 ter besluitvorming bij bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley. 
 
- Indien de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley instemmen met de wijzigingen dan zal vanuit 
de Jeugdhulpregio FoodValley de gewijzigde overeenkomsten ter ondertekening aan de reeds 
gecontracteerde aanbieders worden voorgelegd, dit zal eind oktober/begin november zijn. 
 
- Op 1 januari 2023 zijn de gewijzigde overeenkomsten van kracht. 
 

  

 
Binnen dit proces laten we de Deelovereenkomst Veiligheid buiten beschouwing aangezien deze eind 
vorig jaar grondig is gewijzigd naar aanleiding van de GVJB.  
 
Beoogd effect 
De Procesovereenkomst en Deelovereenkomsten Ambulante en Verblijf weer op orde te hebben wat 
betreft relevante wet- en regelgeving, correcte verwijzingen in de overeenkomsten, achterhaalde data 
verwijderd en geen dubbelingen meer. Daarnaast is de opmaak geoptimaliseerd. 
 
Het regionale proces 
De geüpdatet versie wordt ingebracht op de Fysieke Advies Tafel van 30 juni als eerste bespreking van 
het voorlopig voorstel tot wijziging van de overeenkomsten. Aan de leden van de FAT wordt gevraagd of 
ze eventueel middels een werkgroep input willen leveren. De geüpdatet versie zal met de input van de 
werkgroep van de FAT voor de tweede behandeling en advisering wordt geagendeerd in de FAT van 
september.  
 
Beoogd wordt dat de geüpdatet overeenkomsten door de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley 
wordt vastgesteld in oktober en dat de nieuwe overeenkomst van kracht zijn per 1 januari 2023. 
 
Gezien de wijzigingen zal een nieuwe tekenronde volgen van de overeenkomsten na vaststelling door het 
bestuurders van e Jeugdhulpregio FoodValley in oktober. 
 


