ADDENDUM bij de Overeenkomst Wmo 2015 en Jeugdwet d.d. 14-12-2017
PARTIJEN
Gemeente XXXX
gevestigd te XXX, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …… in de functie van wethouder Sociaal
domein, hierna te noemen: “Opdrachtgever”,

en

XXXXXX.
statutair gevestigd te XXXXX, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de XXXXXX, XXXXXX, hierna te
noemen: “Opdrachtnemer”

Hierna te noemen: Partijen

OVERWEGENDE DAT
-

Partijen hebben in het kader van de Jeugdwet 2015 met ingang van 1 januari 2018 de overeenkomst …..
(naam aangeven)..afgesloten voor het leveren van zorgprestaties (hierna: De Overeenkomst).

-

Partijen willen dat het vergoeden van bijzondere kosten van pleegzorg aan pleegouders wordt afgehandeld
door opdrachtnemer.

-

Partijen het vergoeden van bijzondere kosten pleegzorg als een aanvulling op de reeds overeengekomen
zorgprestaties aanmerken.

-

Partijen in aanvulling op De Overeenkomst afspraken wensen te maken omtrent het vergoeden van de
bijzondere kosten aan pleegouders in het kader van de pleegzorg.

-

Partijen deze afspraken vastleggen in dit Addendum, dat als bijlage bij De Overeenkomst wordt gevoegd
waarmee het Addendum integraal onderdeel uitmaakt van De Overeenkomst.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN

1.

Uitgangspunten

1.1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen om vergoeding bijzondere
kosten pleegzorg en ook de uitkering van de vergoeding aan pleegouders
1.2. Voor de toekenning van de bijzondere kosten handelt opdrachtnemer overeenkomstig de Richtlijn
bijzondere kosten pleegzorg.
1.3. Kosten worden alleen vergoed als die naar oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk
zijn en niet kunnen worden voldaan vanuit de basisvergoeding.
1.4. Voor de kosten kan niet op grond van een andere regeling (wet, verzekering, fonds) een
vergoeding/uitkering worden verstrekt.
1.5. De kosten zijn niet op een onderhoudsplichtige ouder te verhalen.
1.6. Opdrachtnemer overlegt in het eerste kwartaal van 2020 een overzicht van de toegekende
vergoedingen per gemeente, in 2019. Dit ten behoeve van het gesprek of de beschikbaar gestelde
middelen passend zijn of dat bijstelling van het bedrag en/of de afspraken nodig is. Er vindt geen
afrekening plaats.
1.7. Dit Addendum geldt zowel voor pleegkinderen in het gedwongen kader als in het vrijwillig kader.
1.8. Opdrachtnemers treden met elkaar in overleg over de hoogte van de vergoedingen om zoveel
mogelijk ongelijkheid tussen opdrachtnemers te voorkomen.
1.9. Er is ruimte voor maatwerk.

2.

Afspraak tarief bijzondere kosten

2.1. Per geleverd etmaal pleegzorg kan Opdrachtnemer € 1,66 per kind in rekening brengen.
2.2. Afrekening vindt plaats via het IJW berichtenverkeer middels een vast opslag op het tarief.

3.

Ingangsdatum en duur

3.1. Het Addendum treedt in werking op 1 januari 2019 en wordt aangegaan voor de resterende
contractperiode tussen partijen, zoals is overeengekomen in De Overeenkomst.

4.

Geschillen

4.1. Partijen zullen trachten geschillen die ontstaan naar aanleiding van dit Addendum, dan wel uit de
daaruit voortkomende schriftelijk vastgelegde afspraken in onderling overleg op te lossen.
4.2. Indien het onmogelijk is het geschil op te lossen zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank
Noord-Holland.

5.

Slotbepalingen

5.1 De afspraken zoals opgenomen in De Overeenkomst blijven onverkort van kracht, tenzij daarvan in dit
Addendum en/of de daarbij behorende bijlagen van wordt afgeweken.
5.2 Wijzigingen van dit Addendum kunnen partijen uitsluitend schriftelijk overeenkomen

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te XXXX te XXXX.

Opdrachtgever
Plaats:
Datum: XXXX
Gemeente XXX
Namens deze,

Opdrachtnemer
Plaats:
Datum: XXXX
XXXXX
Namens deze,

