
 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO          Bijlage 3 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Werkgroep RET 

Datum: 16 september 2021 

Betreft: Uitgewerkt voorstel tot wijziging deelovereenkomsten in verband met de 
afspraken Regionaal Expert Team (RET) 

Bijlagen:  
- Bijlage 3A (Ambulant en Verblijf) - Bijlage 9 Regionaal Expert Team 

 
- Bijlage 3B (Veiligheid) - Bijlage 8 Regionaal Expert Team 

 

Gevraagd:   
- Deze memo en bijlagen met daarin het uitgewerkte voorstel te 

bespreken in de FAT van 30 september. 
 

- Het bestuurlijk overleg Jeugdhulpregio FoodValley adviseren, middels 
stemming, het uitgewerkte voorstel over te nemen. 

 

 
 
Inleiding 
In de Fysieke Adviestafel van 15 april van dit jaar is de beoogde doorontwikkeling van het Regionaal Expert 
Team (hierna: RET) met u besproken. Tijdens dit overleg is een werkgroep samengesteld vanuit de leden 
van de Fysieke Adviestafel (jeugdhulpaanbeiders, GI en gemeenten). Deze werkgroep heeft zich gebogen 
over de doorontwikkeling van het RET. 
 
In de Fysieke Adviestafel van 21 juni van dit jaar is de werkgroep teruggekomen met de beoogde 
doorontwikkelingen om deze te implementeren in de deelovereenkomsten. Naar aanleiding van die 
bespreking zijn er geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt ten aanzien van de doorontwikkeling. Na de 
Fysieke Adviestafel van juni is gewerkt aan een uitgewerkt voorstel en deze wordt in de Fysieke Adviestafel 
van 30 september aan de leden van de Fysieke Adviestafel voorgelegd ter bespreking en om uiteindelijk te 
komen met advies richting het bestuurlijk overleg van de Jeugdhulpregio FoodValley.  
Als sluitstuk zal het uitgewerkte voorstel inclusief het advies van de Fysieke Adviestafel aan het bestuurlijk 
overleg worden voorgelegd en is het aan de bestuurders om de voorgestelde wijziging vast te stellen en over 
te nemen of om af te wijzen en beargumenteerd te retourneren naar de Fysieke adviestafel.  
 
  



Uitgewerkte voorstellen tot wijziging van deelovereenkomsten 
Hier treft u de wijzigingen aan voor de deelovereenkomsten die het uitgewerkte voorstel zijn inzake 
Regionaal Expert Team. 
 
In onderstaand kader treft u de voorgestelde wijzigingen voor de deelovereenkomsten Ambulant en Verblijf. 

  
In onderstaand kader treft u de voorgestelde wijzigingen voor de deelovereenkomst Veiligheid. 

 
Beoogd wordt dat na advisering Fysieke Adviestafel en met inachtneming van dat advies eventuele 
besluitvorming bestuurlijk overleg Jeugdhulpregio FoodValley op 4 november volgt en dat de wijzigingen dan 
van kracht zijn vanaf maandag 8 november 2021. 
 
  

- Onderstaande bepaling zal in Bijlage 4 deelovereenkomst Ambulant als punt vier worden gevoegd 
en de bestaande bepaling onder de punten vier en verder worden met een opvolgend nummer 
hernummerd. 

- Onderstaande bepaling vervangt de huidige bepaling zoals in Bijlage 4 deelovereenkomst Verblijf 
opgenomen onder punt vier. 

 
4. Regionaal Expert Team: Jeugdhulpaanbieders nemen, op verzoek van Gemeenten, 

deel aan het Regionaal Expert Team. Jeugdhulpaanbieders commiteren zich aan de 
werkwijze zoals beschreven in Bijlage 9 van deze deelovereenkomst. 

 
- De bij deze memo gevoegde Bijlage 3A (Ambulant en Verblijf) - genaamd Bijlage 9 Regionaal 

Expert Team - als bijlage negen van de deelovereenkomst Ambulant te voegen en de huidige 
bijlage negen te hernummeren naar bijlage tien. 

- De huidige bijlage 9 van de deelovereenkomst Verblijf wordt vervangen door de bij deze memo 
meegezonde Bijlage 3A (Ambulant en Verblijf) - genaamd Bijlage 9 Regionaal Expert Team. 

 
 
 

- Onderstaande bepaling zal in Bijlage 4 deelovereenkomst Veiligheid als punt vier worden gevoegd 
en de bestaande bepaling onder de punten vier en verder worden met een opvolgend nummer 
hernummerd. 

 
4. Regionaal Expert Team: Gecertificeerde Intsellingen nemen, op verzoek van 

Gemeenten, deel aan het Regionaal Expert Team. Gecertificeerde Instellingen 
commiteren zich aan de werkwijze zoals beschreven in Bijlage 9 van deze 
deelovereenkomst. 

 
- De bij deze memo gevoegde Bijlage 3B (Veiligheid) - genaamd Bijlage 8 Regionaal Expert Team - 

als bijlage acht van de deelovereenkomst Veiligehid te voegen en de huidige bijlage acht te 
hernummeren naar bijlage negen. 

 
 



Naast de wijzigingen in de deelovereenkomst zijn er ook wijziginging van het Protocol bedrijfsvoering en een 
aanpassing in het Privacyprotocol FoodValley. Deze wijzigingen hoeven formeel gezien niet ter advies te 
worden voorgelegd aan de Fysieke adviestafel. Dit omdat het geen wijziging is van de proces- of 
deelovereenkomst en daarnaast omdat in de deelovereenkomst is bepaald dat gemeenten het protocol 
eenzijdig kan wijzigen. Voor de volledigheid treft u de voorgestelde toevoeging voor het Protocol 
bedrijfsvoering en de wijziging van het Privacyprotocol FoodValley aan in het onderstaande zwarte kader. 
 

 
Verzocht aan Fysieke Adviestafel 
Aan de Fysieke Adviestafel wordt voorgesteld om: 
 
- Het bestuurlijk overleg te adviseren het uitgewerkte voorstel over te nemen. 
 
 

Toegevoegd wordt op pagina 15 van het Protocol bedrijfsvoering na 6.6 het volgende: 
 

6.7 Consultatie en advies i.v.m. deelname Regionaal Expert Team 
 
Jeugdhulpaanbieder of Gecertificeerde Instelling die conform de deelovereenkomst deel hebben 
genomen aan een bijeenkomst van het Regionaal Expert Team kan enkel de tijd van aanwezigheid 
tijdens de bijeenkomst eens per kwartaal declareren conform hetgeen bepaald in de 
deelovereenkomst. Reistijd en voorbereidingstijd voor bijeenkomst Regionaal Expert Team kunnen 
niet worden gedeclareerd. Facturen kunnen worden gestuurd naar: 

 
Gemeente Ede; Jeugdhulpregio FoodValley 
T.a.v. RET 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Facturen worden uitsluitend per email gestuurd naar: bedrijfsvoering@jeugdfv.nl. 

 
 
De bepaling in het protocol bedrijfsvoering zoals nu opgenomen onder 6.7 tot en met 6.10 worden 
hernummerd. 
 
Wijziging passage in het Privacyprotocol pagina 1 onder ‘Overwegende’. 
De betreffende passage was: 
  

‘dat dit protocol een uitwerking is van punt 11 van bijlage 4 (levering en eisen daaraan) van de 

Deelovereenkomsten Ambulante en Veiligheid en punt 12 van bijlage 4 (levering en eisen daaraan) 

van de Deelovereenkomst Veiligheid, die onderdeel uitmaakt van de Procesovereenkomst;’ 

 

De betreffende passage wordt gewijzigd naar: 

 

‘dat dit protocol een uitwerking is van punt 12 van bijlage 4 (levering en eisen daaraan) van de 

Deelovereenkomsten, die onderdeel uitmaakt van de Procesovereenkomst;’ 
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