
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMO          Bijlage 1 
            

Aan:   Fysieke adviestafel 

Van: Jeugdhulpregio FoodValley, Freerk Zandberg 

Datum: 28-05-2017 

Betreft: Voorstel: Wijziging procesovereenkomst, wijziging deelovereenkomsten 

Gevraagd:  Voorstel aan te merken als een uitgewerkt voorstel;  
Het BO te adviseren het voorstel over te nemen; 
Kennis nemen van de aanbevelingen van de werkgroep om de voorstel nader 
uit te werken tot een uitgewerkt voorstel 

Bijlagen:  Voorstel Procesovereenkomst 
Voorstel Deelovereenkomsten ambulant, verblijf, veiligheid. 

 
 
Uitgewerkt voorstel tot wijziging van de procesovereenkomst en van de deelovereenkomsten 
Ambulant, Verblijf en Veiligheid. 
 
In de FAT van 23 maart 2017 is een voorlopig voorstel vastgesteld inzake de wijziging van de 
procesovereenkomst en de deelovereenkomsten. Na vaststelling van het voorlopig voorstel is dit voorlopige 
voorstel besproken in een werkgroep waarvoor de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen 
uitgenodigd zijn. Aanwezige partijen daarbij waren Karakter en Pluryn. Door het Leger des Heils 
Jeugdbescherming en Reclassering zijn schriftelijk verduidelijkende vragen gesteld. 
  
Aanvullende wijzigingen n.a.v. bijeenkomst 11 mei 
Tijdens de bijeenkomst van 11 mei met de werkgroep zijn de voorgestelde wijzigingen besproken en was er 
gelegenheid om nadere wijzigingen voor te stellen en om verduidelijkende vragen te stellen. De partijen 
konden zich vinden in de voorstellen die bekend zijn gemaakt tijdens de FAT van 23 maart 2017. Daarnaast 
zijn er vanuit de werkgroep nog enkele meer tekstuele voorstellen gedaan die in de hierna beschreven 
voorstel van wijzigingen zijn opgenomen. 
Bovenstaande heeft geleid tot dit concept voor een uitgewerkt voorstel. Aan de FAT wordt gevraagd dit 
voorstel aan te merken als een uitgewerkt voorstel en het Bestuurlijk Overleg te adviseren het voorstel over 
te nemen. 
  



 
1) Wijzigingen procesovereenkomst: 
 
Algemeen 
Hierbij wordt een aantal wijzigingen van de procesovereenkomst voorgesteld. 
De procedure die voor deze wijziging geldt is vastgelegd in de procesovereenkomst, uiteraard zoals die op 
dit moment is vastgesteld. 
Daarnaast wordt er een vereenvoudigde, verkorte procedure voorgesteld voor redactionele wijzigingen en/of 
wijzigingsvoorstellen die geen substantiële wijziging in de rechten en verplichtingen van partijen opleveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Voorgestelde wijzigingen: 
Artikel 1.3: 
Voorstel 
Een voorstel voor aanpassing of verwijdering van (delen van) de Procesovereenkomst en van 
Deelovereenkomst(en) dat na behandeling in het Inkoopnetwerk en de Adviestafel voor besluitvorming wordt 
aangeboden aan het bestuur van Gemeente. 
 
Toelichting  
De wijziging van artikel 1.3 brengt de redactie van deze definitie in overeenstemming met de formulering van 
artikel 9, die juister en vollediger is dan de huidige definitie. Daarin was alleen sprake van een voorstel voor 
een deelovereenkomst. 
 
 
Aan artikel 10 Toevoegen een lid 5: 
Artikel 10.5 In afwijking van het bepaalde in art 10.1 kan de Adviestafel op voorstel van de gemeente een 
door de gemeente ingebracht voorstel bij eerste behandeling direct aanmerken als uitgewerkt voorstel indien 
het voorstel een redactionele wijziging betreft en/of geen substantiële wijziging in de rechten en 
verplichtingen van partijen oplevert.  
 
Toelichting 
Met de toevoeging van dit lid wordt de bevoegdheid om een voorstel direct als definitief voorstel aan te 
merken gelegd bij de Adviestafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
Aan de bijlage 5 toevoegen: 
Artikel 3a 
De Adviestafel kan op voorstel van de gemeente een door de gemeente ingebracht voorstel bij eerste 
behandeling direct aanmerken als uitgewerkt voorstel indien het voorstel een redactionele wijziging betreft 
en/of geen substantiële wijziging in de rechten en verplichtingen van partijen oplevert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Toelichting 
De methodiek van bestuurlijk aanbesteden is vastgelegd in de procesovereenkomst. De procedurele en 
inhoudelijke afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in de proces- en de deelovereenkomst. De procedure 
om te komen tot een aanpassing van die overeenkomsten kenmerkt zich door zorgvuldigheid.  
In de praktijk blijkt dat de procedure relatief te complex is voor aanpassingen die bestaan uit een 
redactionele wijziging en/of geen substantiële wijziging in de rechten en verplichtingen van partijen 
opleveren. 
Met het oog hierop wordt een vereenvoudigde en daarmee snellere procedure voorgesteld om dergelijke 
aanpassingen te realiseren. 
 
 
Artikel 16 gewijzigd vast te stellen: 
ARTIKEL 16 – TOETREDING NIEUWE AANBIEDER(S) 

1 Gedurende de looptijd van de Procesovereenkomst kunnen nieuwe Aanbieders zich aanmelden bij het 
Inkoopnetwerk. Gemeente toetst of de nieuwe Aanbieder voldoet aan de eisen gesteld in de 
Procesovereenkomst. Als Gemeente besluit tot toelating, sluit Gemeente namens alle Partijen de 
Procesovereenkomst, waarvoor Aanbieder bij ondertekening van de Procesovereenkomst Gemeente 
machtigen, inclusief de volgens de Procesovereenkomst tussen Partijen overeengekomen wijzigingen, met 
de nieuwe Aanbieder. Gemeente communiceert dit met de andere Aanbieders. 
 2 Een nieuwe Aanbieder kan toetreden op 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december, indien de Aanbieder 
uiterlijk 1 maand te voren voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 5 en uiterlijk 1 maand te voren 
de krachtens dit artikel door de gemeente opgevraagde documenten heeft overlegd.  
 
 
 



Toelichting 
Deze aanpassing regelt dat nieuwe aanbieders op vier momenten in het jaar feitelijk kunnen toetreden. Een 
maand tevoren dienen nieuwe aanbieders de noodzakelijke documenten overlegd te hebben, zodat tijdig de 
administratieve werkzaamheden met het oog op de toetreding en het voorbereiden van de digitale facturatie 
en informatie-uitwisseling afgehandeld kunnen worden. Daarmee geeft deze bepaling ook helderheid 
geboden over die afhandelingstermijn.  
 
 
2) Wijziging van de deelovereenkomsten Ambulant, Verblijf en Veiligheid. 
 
De deelovereenkomsten ambulant, verblijf en veiligheid wijzigen: 
Artikel 1 Definities 
Vervalt: 
Incident 
Relatief lichte verstoringen van de dagelijkse gang van zaken bij een Jeugdhulpaanbieder. 
 
Toegang 
De weg die een Jeugdige en/of Ouder bewandelt om een Algemene voorziening of Individuele voorziening 
geleverd te krijgen. 
 
Toelichting 

Beide begrippen komen niet terug in de overeenkomst en kunnen daarom vervallen. 
 
 
Artikel 3 lid 5 gewijzigd vast te stellen: 
Artikel 3 Algemene inkoopvoorwaarden  
3.3 De Algemene Inkoopvoorwaarden worden voor de toepassing als bedoeld in het eerste lid als volgt 
gewijzigd. 
 
Toelichting 
Redactionele verduidelijking; de wijziging waarvan hier sprake is heeft alleen betrekking op deze contracten, 
de inkoopvoorwaarden als zodanig worden en zijn niet gewijzigd. 
 
 
Artikel 7 lid 2 gewijzigd vast te stellen: 
7.2 Jeugdhulpaanbieder garandeert dat hij de Individuele voorziening uitvoert in overeenstemming met 
de zorgvuldigheidsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. De reikwijdte van deze verplichting wordt beperkt door de eigen verantwoordelijkheid van 
Jeugdige en/of Ouder om naar vermogen bij te dragen aan de uitvoering en het resultaat van de Individuele 
voorziening. 
 
Toelichting 
De term ‘hoogste’ is een overbodige en kan worden verwijderd. 
 
 
Bijlage 4 gewijzigd vast te stellen: 
Bijlage 4 behorende bij de deelovereenkomst 
Ambulant en Veiligheid punt 9, 10 en 11; Verblijf punt 10, 11 en 12 
 
9 resp. 10.  
Vertrouwenspersoon: Jeugdhulpaanbieders stellen een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit 
te oefenen. Gemeente bepaalt of Jeugdhulpaanbieders aan deze verplichting voldoen. 
 
10 resp. 11.  
Klachtenregeling: Jeugdhulpaanbieders hanteren een behoorlijke en transparante klachtenregeling. 
Gemeente bepaalt of een klachtenregeling aan deze eis voldoet. 
 
11 resp. 12   
Privacyprotocol: Jeugdhulpaanbieders committeren zich aan het Privacyprotocol (jeugdfv.nl) van Gemeente. 
Gemeente bepaalt of een privacyreglement voldoet. 
 
Toelichting 
In de oude redactie zou dit betekenen dat de gemeente ten aanzien van alle aanbieders een dergelijke 
vaststelling op de 3 onderwerpen doet en actueel houdt.  



Jeugdhulpverleners en GI’s hebben - naast verplichtingen krachtens de jeugdwet - een eigen kwaliteits- en 
toezichtskader. Daarmee is de verantwoordelijkheid al ingevuld. 
 
 
Artikel 6 van de deelovereenkomst Verblijf gewijzigd vast te stellen 
ARTIKEL 6 TOETREDING 
1. Toetreding tot de Deelovereenkomst Verblijf is (met uitzondering van product 2: logeeropvang 
deeltijdverblijf als bedoeld in bijlage 3 producten) niet mogelijk. Deelname is beperkt tot de Aanbieders 
genoemd in bijlage 1.  
2. Gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst Verblijf kunnen nieuwe Jeugdhulpaanbieders zich 
aanmelden voor product 2 Logeeropvang, deeltijdverblijf op basis van de Deelovereenkomst Verblijf. 
Gemeente toetst of de nieuwe Aanbieder voldoet aan de eisen gesteld in de Procesovereenkomst en de 
Deelovereenkomst Verblijf. Als Gemeente besluit tot toelating, sluit Gemeente een Deelovereenkomst 
Verblijf inclusief de volgens de Deelovereenkomst Verblijf tussen Partijen overeengekomen wijzigingen, met 
de nieuwe Jeugdhulpaanbieder. Gemeente communiceert dit met de andere Jeugdhulpaanbieders.  
3. Een nieuwe Aanbieder kan toetreden op 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december, indien de Aanbieder 
uiterlijk 1 maand te voren voldoet aan alle in de deelovereenkomst gestelde voorwaarden en de gevraagde 
en benodigde documenten heeft overlegd. 
 
Toelichting 
Met deze wijziging wordt de logeeropvang opengesteld. 
Tevens wordt de toetreding in overeenstemming gebracht met de overeenkomstige bepaling in de 
procesovereenkomst. 
 
 
Artikel 6 van de deelovereenkomst Veiligheid gewijzigd vast te stellen: 
ARTIKEL 6 TOETREDING 
1. Gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst Veiligheid kunnen nieuwe Gecertificeerde instellingen 
zich aanmelden voor de Deelovereenkomst Veiligheid. Gemeente toetst of de nieuwe Gecertificeerde 
instelling voldoet aan de eisen gesteld in de Procesovereenkomst en de Deelovereenkomst Veiligheid. Als 
Gemeente besluit tot toelating, sluit Gemeente een Deelovereenkomst Veiligheid inclusief de volgens de 
Deelovereenkomst Veiligheid tussen Partijen overeengekomen wijzigingen, met de nieuwe 
Jeugdhulpaanbieder. Gemeente communiceert dit met de andere Gecertificeerde instellingen.  
2 Een nieuwe gecertificeerde instelling kan toetreden op 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december, indien 
de gecertificeerde instelling uiterlijk 1 maand te voren voldoet aan alle in de deelovereenkomst gestelde 
voorwaarden en de gevraagde en benodigde documenten heeft overlegd. 
 
Toelichting 
Met deze wijziging wordt de toetreding in overeenstemming gebracht met de overeenkomstige bepaling in 
de procesovereenkomst. 
 
 
Artikel 6 van de deelovereenkomst Ambulant gewijzigd vast te stellen: 
ARTIKEL 6 TOETREDING 
1. Gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst Ambulant kunnen nieuwe Jeugdhulpaanbieders zich 
aanmelden voor de Deelovereenkomst Ambulant. Gemeente toetst of de nieuwe Jeugdhulpaanbieder 
voldoet aan de eisen gesteld in de Procesovereenkomst en de Deelovereenkomst Ambulant. Als Gemeente 
besluit tot toelating, sluit Gemeente een Deelovereenkomst Ambulant inclusief de volgens de 
Deelovereenkomst Ambulant tussen Partijen overeengekomen wijzigingen, met de nieuwe 
Jeugdhulpaanbieder. Gemeente communiceert dit met de andere Jeugdhulpaanbieders.  
2 Een nieuwe Jeugdhulpaanbieder kan toetreden op 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december, indien de 
Jeugdhulpaanbieder uiterlijk 1 maand te voren voldoet aan alle in de deelovereenkomst gestelde 
voorwaarden en de gevraagde en benodigde documenten heeft overlegd. 
 
Toelichting 
Met deze wijziging wordt de toetreding in overeenstemming gebracht met de overeenkomstige bepaling in 
de procesovereenkomst. 
 
 
Artikel 7 Ambulant en verblijf gewijzigd vast te stellen 
Lid 2 Jeugdhulpaanbieder garandeert dat hij de Individuele voorziening uitvoert in overeenstemming met 
de hoogste zorgvuldigheidsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. 
 
 



Toelichting 
Redactionele wijziging op advies van de werkgroep. Voor zover bekend bestaan er geen verschillende 
klassen van zorgvuldigheidsmaatstaven.  
 
 
Artikel 7 Veiligheid gewijzigd vast te stellen: 
Lid 2 Gecertificeerde instelling garandeert dat hij Jeugdreclassering en/of de Kinderbeschermings-
maatregel uitvoert in overeenstemming met de hoogste zorgvuldigheidsmaatstaven zoals die worden 
gehanteerd in jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
 
Toelichting 
Redactionele wijziging op advies van de werkgroep. Voor zover bekend bestaan er geen verschillende 
klassen van zorgvuldigheidsmaatstaven.  
 
 
Deelovereenkomst Veiligheid Bijlage 3 PRODUCTEN: 
In de deelovereenkomst worden de tarieven opgenomen conform de factsheet veiligheid 2014 onder 
toepassing van de door FoodValley toegepaste indexering. (aangepaste tabel) 
 
De tarievenlijst is conform geactualiseerd. 
 
Deelovereenkomst Ambulant Bijlage 3 PRODUCTEN de voorwaarden van Product 1: Ambulante 
begeleiding individueel gewijzigd vast te stellen: 
Voorwaarden: 

 De ondersteuning wordt geboden door personeel dat HBO of HBO+ geschoold is, óf onder 

auspiciën van HBO of HBO+ geschoold personeel 

 Het doel van de ondersteuning is: behandeling en/of diagnostiek 

 De ondersteuning valt in interventieniveau 4 of hoger  

 
Toelichting 
Redactionele wijziging op advies van de werkgroep. Het cijfer 5 was abusievelijk toegevoegd, maar heeft 
geen meerwaarde en kan dus worden verwijderd. 
 
Deelovereenkomst ambulant Bijlage 4: 
Artikel 14 LEVERING EN EISEN DAARAAN 
mits ……tenzij de wet (bijvoorbeeld WGBO) of andere regelgeving zich hiertegen verzet. 
 
Toelichting 
Kennelijke verschrijving. Hier is bedoeld het aangeven van een uitzondering, derhalve: ‘tenzij’. 
 
 
Deelovereenkomst ambulant BIJLAGE 7 BEKOSTIGING: 
Artikel 8 Gewijzigd vaststellen: 
Gemeente bevoorschot niet. 

  

Toelichting 
De toevoeging over de eerste twee maanden 2016 is niet onjuist maar niet meer actueel. Voor de helderheid 
schrappen. 
 
 
Deelovereenkomst Ambulant BIJLAGE 7 BEKOSTIGING: 
De nummering gewijzigd vaststellen. 
 
Toelichting 
Redactionele wijziging op advies van de werkgroep. Abusievelijk is er een onlogische nummering van de 
bijlage opgenomen. De nummering wordt aangepast. 


