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33 comb JZ DO SO Artikel 1 Dienstverlener: niet opgenomen in begrippenlijst, maar wordt wel gehanteerd in het stuk dienstverlener is de rechtspersoon die bedrijfsmatig hulp verleent

17 Savant DO SO Artikel 1 begrippen 

blz. 3 punt 8

8.a. Deze zin loopt niet. is aangepast

32 comb JZ DO SO Artikel 1, punt 5 lees jeugd- en gezainswerk moet zijn  lees jeugd- en gezinswerk is aangepast

6 Levensatelier DO SO Artikel 11.3 wat gebeurt er na die 6 maanden? dan is dienstverlener uitgetreden en overeenkomst ontbonden.

19 Savant DO SO Artikel 3 blz. 4 punt 

4: 

Toevoeging na “De Overeenkomst”: en bijlagen is aangepast (ook in DO J&G)

2 Levensatelier DO SO Artikel 5.1 de opzegtermijn van 6 maanden lijkt voornamelijk in het belang van de cliënt/inwoner. Als een Dienstverlener in een situatie komt die vereist dat er (preventieve) 

maatregelen genomen moeten worden om een faillissement af te wenden is een opzegtermijn van 6 maanden erg lang. Het zou kunnen dat de Dienstverlener in 

nog grotere problemen komt vanwege deze verplichting. Hiermee wordt Dienstverlener de mogelijkheden ontnomen om mogelijke adequate acties te nemen die 

een faillissement zou kunnen voorkomen/verzachten. In dit soort gevallen zou het artikel ruimte moeten geven voor contractpartijen hiervan te mogen afwijken 

en in goed overleg tot een afwijkende afspraak moeten kunnen komen.

lid 3 van dit artikel biedt mogelijkheden daartoe.

40 GGZ OB DO SO Artikel 5.4 Nu de deelovereenkomst SO (m.u.v. de bijlagen) hetzelfde is als de deelovereenkomst J&G, wil GGZ Oost Brabant voor de volledigheid aangeven dat bij dit 

artikel dezelfde vraag wordt gesteld als bij de deelovereenkomst J&G;          Uit uw reactie op vraag 10 (DO J&G) begrijpen wij dat de Gemeente zich toch het 

recht wil voorbehouden om een externe deskundige aan te kunnen stellen bij een fusie of overname. Zoals eerder aangegeven is dit in de ogen van GGZ Oost 

Brabant onnodig, omdat veelal de ACM en NZa zijn betrokken bij een fusie / overname. Het aanstellen van een andere deskundige brengt extra kosten met zich 

mee en vraagt naar alle waarschijnlijkheid ook een tijdsinvestering van de betreffende aanbieder. Wij achten het daarom redelijk dat de kosten van deze externe 

deskundige voor rekening komt van de Gemeente. Kunt u dit bevestigen? Daarbij nemen wij aan dat de Dienstverlener enkel gehouden is tot medewerking 

binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid bij een onderzoek van deze deskundige. 

Tekst blijft gehandhaafd omdat daarmee ook uniformiteit tussen alle deelovereenkomst 

voor Peel6.1 geborgd is.

3 Levensatelier DO SO Artikel 5.4 eerste liggende streepje: toevoegen “onafhankelijk externe deskundige” wordt niet aangepast.

18 Savant DO SO Artikel 8 a en 8 b In Peel 6.1 de jeugdhulpaanbieder geeft toch geen hulp onder de verantwoordelijkheid van het college? college is wettelijk verantwoordelijk

4 Levensatelier DO SO Artikel 9  is het juridisch mogelijk om in afwijking van de wet dit te stellen? ja.

16 Savant DO SO Blz. 2 Toevoeging 

punt H

Bij het realiseren van de voorzieningen zullen Partijen vooral kijken naar het verminderen van bureaucratie. ( Dit punt staat wel bij de ontwikkelagenda punt 1, 

maar hoort, mijns inziens, bij ook een algemene bindende afspraak/visie )

We vertrouwen erop dat dit gezamenlijk wordt opgepakt vanuit de Ontwikkelagenda.

34 comb JZ DO SO Is de deelovereenkomst m.b.t. specialistische ondersteuning enkel van toepassing voor AWBZ-zorg of betreft het ook trainingen, observatiediagnostiek en 

andere producten (codes P040 en P041), zoals genoemd in bijlage 1?

Alle producten van bijlage 1 zijn onderdeel van deze overeenkomst

31 Savant Bijlage 5 Artikel 4.3.1 Hier wordt gesproken over de gecertificeerde instelling. Dit komt niet terug in de begrippen. Welke instellingen worden hiermee bedoeld? conform jeugdwet

13 Levensatelier Bijlage 5 Artikel 4.3.1, 1 wie is de “gecertificeerde instelling”? conform jeugdwet

1 Levensatelier Bijlage 2 Artikel 1, 8a deze zin lijkt niet te lopen. Is mij onduidelijk wat hier bedoeld wordt. is aangepast

15 Topaze Bijlage 2 artikel 1.1 De 2e regel, ‘De focus…..oneindige trajecten’. Dit is volgens ons niet echt een transitieproof uitgangspunt om de doelgroep te omschrijven. Mogelijk kan dit 

vervangen worden door: ‘Hierbij gaat het om cliënten die (chronisch) beschadigd en / of beperkt zijn en intensieve hulp nodig hebben. Niet de beperking staat 

centraal, maar de gevolgen van de beperking op het dagelijks functioneren van de cliënt’. 

Hiermee wordt de lengte van het traject niet per definitie de bepalende factor (focus), waardoor er mogelijk meer ruimte voor transformatie ontstaat.

Formulering blijft vooralsnog gehandhaafd. Punt past ons inziens in de ontwikkelagenda 

"in 2015 eigen definities maken…"

22 Savant Bijlage 2 Artikel 1.2 Zin loopt niet. Mogelijk moet er gestart worden met:  Dienstverleners etc. wordt niet aangepast.  

23 Savant Bijlage 2 Artikel 2.1 Toevoeging: Jeugdige of ouder meldt zich bij …. of Zorgpoort of ouder" wordt toegevoegd. Zorgpoort is onderdeel van uitvoeringsorganisatie Peel6.1.

35 comb JZ Bijlage 2 Artikel 2.1 jeugdige en/of zijn/haar ouders in plaats van  jeugdige is aangepast

36 comb JZ Bijlage 2 Artikel 2.2 hoe verhoudt zich dit tot de privacywetgeving? Privacywetgeving wordt nageleegd.

41 GGZ OB Bijlage 2 Artikel 2.2 Hierbij willen wij opmerken dat deze informatieverstrekking enkel binnen de kaders zoals genoemd in de Jeugdwet kan plaatsvinden. Dienstverleners kunnen 

niet zonder meer informatie, vallende onder hun beroepsgeheim, over een jeugdige of het gezin verstrekken aan derden.  

Privacywetgeving wordt nageleegd.

37 comb JZ Bijlage 2 Artikel 2.5 jeugdige en zijn/haar ouders in plaats van  jeugdige is aangepast

25 Savant Bijlage 2 Artikel 2.7 Ondertekend door de jeugdige zal vaak niet kunnen. Aanvulling: en/of diens ouder. is aangepast

38 comb JZ Bijlage 2 Artikel 2.7 ondertekening van behandelplan is afhankelijk van de leeftijd van jeugdige conform wetgeving (onderscheid tussen jeugdige jonger dan 12 jaar, tussen 12 en 16 

jaar en 16 jaar of ouder).

tekst is aangepast. Verwijzing niet noodzakelij, wetgeving wordt nageleefd.

24 Savant Bijlage 2 Artikel 2.7, 2.8 en 

2.9

Hier wordt gesproken over behandelplan i.p.v. gezinsplan. Behandelplan komt ook niet in de begrippen terug. Graag opnemen gezinsplan i.p.v. behandelplan. We bedoelen hier het ondersteuningsplan als onderdeel (uitvoering) van het gezinsplan. 

Begrip is toegevoegd en aangepast in de artikelen 2.7, 2.8 en 2.9

39 comb JZ Bijlage 2 Artikel 2.8 en 2.9 hoe verhoudt zich dit tot de privacywetgeving? Privacywetgeving wordt nageleegd.

26 Savant Bijlage 2 Artikel 2.9 Vraag: Hoe lang mag de gemeente doen over het afgeven van de beschikking? de algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd.

42 GGZ OB Bijlage 2 Artikel 3.2 hier wordt verwezen naar de resultaten genoemd onder punt 2.2 en de bijbehorende bijlage. Deze verwijzing lijkt niet te kloppen. Kunt u aangeven waar naar 

verwezen wordt?

is aangepast

20 Savant Bijlage 2 Artikel 3.2 De resultaten en activiteiten staan er niet meer bij. Later wordt verwezen naar een bijlage. artikel is herschreven

27 Savant Bijlage 2 Artikel 3.2 De verwezen resultaten staan niet onder punt 2.2 en er is geen bijbehorende bijlage. is aangepast

28 Savant Bijlage 2 Artikel 3.4 Het bindende advies:

Wanneer er sprake is van bv agressie en geweld naar de jeugdhulpverleners toe of de cliënt wil niet meewerken, kan het bindend advies moeilijk uitvoerbaar 

zijn. Op deze voorbeelden is in afstemming met elkaar beter.

Artikel is geplitst in 3.5 en 3.6
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43 GGZ OB Bijlage 2 Artikel 3.5 (er staat overigens twee keer punt 3.(er staat overigens twee keer punt 3.4): Hierbij willen wij opmerken dat de jeugdhulpverlener een overeenkomst tot het 

verlenen van jeugdhulp aangaat met de jeugdige, en dat de jeugdhulpverlener op grond van artikel 7.3.14 Jeugdwet het recht heeft om de verlening van 

jeugdhulp te beëindigen als daar gewichtige redenen voor zijn. De Gemeente kan hier zodoende geen bindend advies over geven als de jeugdhulpverlener 

besluit tot beëindiging. Evenmin kan de Gemeente een standaard opzegtermijn opleggen. Verzocht wordt dit artikel aan te passen conform de Jeugdwet. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de opzegtermijn die gehanteerd moet worden, zeer afhankelijk is van de omstandigheden van het geval (zie hiervoor de 

richtlijn van de KNMG ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’). Bij de ene jeugdige zal, gezien wat er is voorgevallen, 

een opzegtermijn van één maand niet proportioneel zijn, bij een andere jeugdige zal deze opzegtermijn te kort zijn. Ook in de tuchtrechtspraak komt terug dat 

de opzegtermijn niet standaard te bepalen is. Verzocht wordt om de opzegtermijn van één maand uit dit artikel te halen. 

is aangepast. Artikel is geplitst in 3.5 en 3.6

29 Savant Bijlage 2 Artikel 4.1 Kan dit artikel wel opgenomen worden? Mag de gemeente zich bemoeien met de bedrijfsvoering van de aanbieder?. De Gemeente treedt niet in de bedrijfsvoering van aanbieder, maar wil wel de financiele 

gezondheid kunnne beoordelen. Deze mogelijkheid heeft zij overigens al op basis van 

artikel 5 van de Basisovereenkomst.

8 Levensatelier Bijlage 2 Artikel 4.2 het woord “onafhankelijk” zou mogen worden toegevoegd als het gaat om derden die onderzoek uitvoeren. is evident.

44 GGZ OB Bijlage 2 Artikel 4.2 Nu de deelovereenkomst SO voor een groot deel hetzelfde is als de deelovereenkomst J&G, wil GGZ Oost Brabant voor de volledigheid aangeven dat bij dit 

artikel dezelfde vraag wordt gesteld als bij de deelovereenkomst J&G ;          In uw reactie op vraag 44 (DO J&G) geeft u aan dat de Gemeente zich het recht 

voorbehoudt om een extern (accountants)onderzoek in te stellen als de Gemeente beschikt over een signaal dat Dienstverlener in een risicovolle situatie 

verkeert. Zoals eerder is aangegeven is dit in de ogen van GGZ Oost Brabant veelal niet nodig, omdat meerdere toezichthouders kijken naar de financiële 

situatie van een Dienstverlener en de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Wij achten het daarom redelijk dat de kosten van dit onderzoek voor rekening komen 

van de Gemeente. Kunt u dit bevestigen? 

Daarbij nemen wij aan dat de Dienstverlener enkel gehouden is tot medewerking binnen de kaders van de redelijkheid en billijkheid bij een dergelijk onderzoek.  

Tekst blijft gehandhaafd omdat daarmee ook uniformiteit tussen alle deelovereenkomst 

voor Peel6.1 geborgd is.

9 Levensatelier Bijlage 2 Artikel 5.1 sluit dit artikel uit dat Dienstverleners zelf betalende cliënten mogen behandelen/begeleiden? neen

30 Savant Bijlage 2 Artikel 5.2 All-in bedrag per 4 weken:

Ik dacht dat er in het laatste FOT was afgesproken dat in 2015 dit nog niet zou worden uitgevoerd?

artikel is aangepast

10 Levensatelier Bijlage 2 Artikel 7.1 is het woord “Maatwerkvoorziening Begeleiding” wel lading-dekkend hier? Het gaat toch niet alleen over begeleiding? is aangepast

11 Levensatelier Bijlage 2 Artikel 7.1 er staat “Na indicatie stelling vervoer is Dienstverlener gehouden het vervoer te organiseren”. Is dit sec bedoeld voor Dienstverleners die inschrijven op code 

H896 of wordt iedere Dienstverlener hier toe verplicht? 

Inschrijver conformeert zich bij ondertekening van de DO SO aan alle genoemde tarieven.

12 Levensatelier Bijlage 2 Artikel 7.1 neem aan dat er wettelijke verplichtingen zijn om te mogen “vervoeren”. Het zou kunnen zijn dat er Dienstverleners zijn die op dit moment niet vervoeren en dus 

niet zelf kunnen voldoen aan deze verplichtingen. Uitbesteding van de activiteit kan een oplossing zijn echter de vraag is in hoeverre dit dan qua kosten in lijn ligt 

met hetgeen de Gemeente vergoed. Hoe wordt met hiermee omgegaan in het kader van de vraagstelling onder 11.?

 De ingestelde werkgroep Vervoer heeft dit thema ter hand.

5 Levensatelier Bijlage 2 Artikel 9 hoe wordt omgegaan met werkstaking en personeelstekorten bij de Gemeenten? deze vraag is niet relevant voor uw dienstverlening.

7 Levensatelier Bijlage 2 Bijlage 2, 1.1 er staat de zin “de focus ligt op behandeling op langdurige-oneindige trajecten”. Het woord “Behandeling” lijkt hier als alles omvattend (als verzamelnaam) te 

staan, dus inclusief begeleiding/persoonlijke verzorging en dagbesteding. Onder in het artikel staat het echter opgesomd in een rijtje van 4, als zijnde 4 

verschillende deelvoorzieningen. Het zijn m.i. 4 verschillende vormen van dienstverlening met eigen NZA-codes. Voorstel is de woorden “behandeling op” in 

eerder genoemde zin te laten vervallen.   

accoord, is aangepast

45 GGZ OB Bijlage 2 punt 4.4 sub e In het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet is in artikel 6.5.1 niet opgenomen dat de culturele achtergrond van een jeugdige moet worden aangeleverd, maar “de 

aanduiding niet-westerse allochtoon van de jeugdige, indien van toepassing”. Verzocht wordt dit aan te passen. 

wij hanteren hierin de aangeleverde teksten van CBS

14 Levensatelier Bijalge 7 al eerder is besproken sommige “perverse” punten zodanig door te ontwikkelen zodat ze uiteindelijk bijdragen aan de hogere doelen van de samenwerking. 

Daarnaast zou ik willen voorstellen om ook indicatie factoren op te stellen voor de gemeente. De inwoners zullen het totale proces (van gemeente tot aan 

dienstverlener) moeten ervaren als “kwalitatief van hoog niveau”.

Ons lijkt de ontwikkelagenda te voorzien onder kwaliteit en monitoring.
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