Voorstel wijzigingen Deelovereenkomsten
Jeugdhulp, Maatwerkvoorziening Begeleiding, Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden, Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen
De Fysieke Overlegtafel wordt gevraagd om in te stemmen met onderstaande tekstvoorstellen.
Als er tijdens de digitale reactietermijn van 2 weken vanaf publicatie op de FO Agenda geen reacties komen, zullen bovengenoemde tekstvoorstellen in deze vorm worden
opgenomen in de Deelovereenkomst Jeugdhulp.

Nr.
1

Reden
Met deze aanpassing
wordt contractueel
vastgelegd dat elke
partij ook een specifieke
dienst kan beëindigen
en wordt vastgelegd
welke procedure daarin
moet worden gevolgd.

Overeenkomst
Deelovereenkomst
Jeugdhulp

Deelovereenkomst
Begeleiding

Betrekking op
Artikel 5
Lid 2 aangepast
Lid 7
toegevoegd

Artikel 5
Lid 2 aangepast
Lid 7
toegevoegd

Tekstvoorstel overeenkomst
5.2 Als een Dienstverlener gebruik maakt van de in lid 1 en lid 7 bedoelde mogelijkheid
tot opzegging is deze verplicht om per direct in overleg te treden met Gemeente en
andere Dienstverleners over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals de
verlening van Jeugdhulp aan Jeugdigen en eventuele overname personeel,
voortvloeiende uit de Deelovereenkomst. Opzeggende Dienstverlener verplicht zich tot
volledige medewerking bij voornoemde overname. Dit alles binnen de wettelijke
kaders.
5.7 Elke Partij kan de afspraken over de levering van één of meerdere specifieke
diensten zoals opgenomen in bijlage 2A van deze DO tussentijds per aangetekende brief
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes kalendermaanden. De
opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de
kalendermaand waarin de aangetekende brief door de opgezegde partij is ontvangen.
5.2 Als een Dienstverlener gebruik maakt van de in lid 1 en lid 7 bedoelde mogelijkheid
tot opzegging is deze verplicht om per direct in overleg te treden met Gemeente en
andere Dienstverleners over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals
personeel en dienstverlening aan Inwoners, voortvloeiende uit de Overeenkomst.
Dienstverlener verplicht zich tot volledige medewerking bij voornoemde mogelijke
overname.
5.7 Elke Partij kan de afspraken over de levering van één of meerdere specifieke
diensten zoals opgenomen in bijlage 2A van deze DO tussentijds per aangetekende brief
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes kalendermaanden. De
opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de
kalendermaand waarin de aangetekende brief door de opgezegde partij is ontvangen
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Deelovereenkomst
Hulp bij het
Huishouden

Deelovereenkomst
Beschermd
Wonen

2

Dit artikel was eerder
opgenomen in de
(individuele) Bijlage V bij
de Deelovereenkomst
Jeugdhulp 2017 maar is
ten onrechte niet
meegenomen bij de
actualisatie van alle
Deelovereenkomsten.
Met dit voorstel wordt
dat hersteld.

Deelovereenkomst
Jeugdhulp

Artikel 5
Lid 2 aangepast
Lid 7
toegevoegd

Artikel 5
Lid 2 aangepast
Lid 7
toegevoegd

Artikel 23
Lid 5
toegevoegd

5.2 Als een van Partijen gebruik maakt van de in lid 1 en lid 7 bedoelde mogelijkheid tot
opzegging is Dienstverlener verplicht om per direct in overleg te treden met Gemeente
en andere Dienstverleners over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals
eventuele overname van personeel en dienstverlening aan Inwoners, voortvloeiende uit
de Deelovereenkomst. De Dienstverlener verplicht zich tot volledige medewerking bij
voornoemde mogelijke overname. Dit alles binnen de wettelijke kaders
5.7 Elke Partij kan de afspraken over de levering van één of meerdere specifieke
diensten zoals opgenomen in bijlage 2A van deze DO tussentijds per aangetekende brief
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes kalendermaanden. De
opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de
kalendermaand waarin de aangetekende brief door de opgezegde partij is ontvangen
5.2 Als een Dienstverlener gebruik maakt van de in lid 1 en lid 7 bedoelde mogelijkheid
tot opzegging is deze verplicht om per direct in overleg te treden met Gemeente en
andere Dienstverleners over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals
personeel en dienstverlening aan Cliënten, voortvloeiende uit de Overeenkomst. De
Dienstverlener verplicht zich tot volledige medewerking bij voornoemde mogelijke
overname. Dit alles binnen de wettelijke kaders
5.7 Elke Partij kan de afspraken over de levering van één of meerdere specifieke
diensten zoals opgenomen in bijlage 2A van deze DO tussentijds per aangetekende brief
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes kalendermaanden. De
opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de
kalendermaand waarin de aangetekende brief door de opgezegde partij is ontvangen
23.5 Dienstverlener is verplicht aan te sluiten bij Jeugdmatch en bevordert de kennis en
het gebruik van dit systeem onder degene die voor hem werkzaam zijn.
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Met deze aanpassing
wordt het format in de
overeenkomst in lijn
gebracht met het huidig
gehanteerde format.

Verwijzing naar juiste
bijlage

Deelovereenkomst
Jeugdhulp
Deelovereenkomst
Begeleiding
Deelovereenkomst
Hulp bij het
Huishouden
Deelovereenkomst
Beschermd
Wonen
Deelovereenkomst
Begeleiding

Bijlage 6

Zie bijlage voor format

Bijlage 6

Zie bijlage voor format

Bijlage 6

Zie bijlage voor format

Bijlage 6

Zie bijlage voor format

Artikel 34
Lid 2, verwijzing
gewijzigd

……
Aanlevering geschiedt per e-mail aan nsdmh@gouda.nl conform het format zoals
bijgevoegd in bijlage 6.
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