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Tijdelijke overeenkomst forensische jeugdhulp  
 

 

tussen 

 

 

de gemeenten  
 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, 
Velsen en Zandvoort 
 

 

en  

 

 

Stichting De Forensische Zorgspecialisten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum:   december 2022 
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De navolgende partijen: 

1. De gemeente Beverwijk, gevestigd aan Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk 

2. De gemeente Bloemendaal, gevestigd aan Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen 

3. De gemeente Haarlem, gevestigd aan Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem 

4. De gemeente Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk 

5. De gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede 

6. De gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden 

7. De gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort 

 

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Smit (burgemeester Beverwijk), de heer E. 

Roest (burgemeester Bloemendaal), de heer J. Wienen (burgemeester Haarlem), de heer A. Luijten 

(burgemeester Heemskerk), mevrouw A. Nienhuis (burgemeester Heemstede), de heer F. Dales 

(burgemeester Velsen) en de heer D. Moolenburgh, hierna te noemen: ‘opdrachtgever’, 

 

en 

 

Stichting De Forensische Zorgspecialisten gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend aan Willem 

Dreeslaan 2, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Keijser, hierna te noemen: 

‘opdrachtnemer’. 

 

Gezamenlijk te noemen ‘partijen’, 

 

Overwegende dat: 

 Opdrachtgever en Opdrachtnemer eerder hebben gecontracteerd bij overeenkomst van 31 mei 

2017, voor het leveren van forensische jeugdhulp (hoog specialistisch) aan jeugdigen die 

woonachtig zijn in één van de aangesloten gemeenten;  

 Deze overeenkomst geldt tot uiterlijk 31 december 2022 en niet kan worden verlengd; 

 Opdrachtgever in 2022 een Europese aanbesteding op grond van de Jeugdwet heeft 

uitgevoerd. Deze Europese aanbesteding bestaat uit twee percelen, te weten: (1) meervoudige 

jeugdhulp en (2) enkelvoudige jeugdhulp. Opdrachtgever heeft het leveren van forensische 

jeugdhulp uitgesloten van de voornoemde aanbestedingsprocedures; 

 Opdrachtgever voornemens is om in 2023 een aanbestedingsprocedure te organiseren voor de 

inkoop van forensische jeugdhulp; 

 Het totdat die aanbestedingsprocedure is afgerond en met aanbieders contracten zijn gesloten, 

nodig is dat opdrachtnemer de forensische jeugdhulpverlening aan jeugdigen woonachtig in 

één van de aangesloten gemeenten continueert; 
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 Opdrachtgever derhalve aan opdrachtnemer heeft gevraagd om de oude producten (hoog 

specialistische jeugdhulp) die zien op het leveren van forensische jeugdhulp zodoende per 1 

januari 2023 tijdelijk (tot en met uiterlijk 31 december 2023) voort te zetten onder de 

voorwaarden van de overeenkomst d.d. 31 mei 2017; 

 Opdrachtnemer bereid is om de jeugdhulp onder de oude contractuele voorwaarden te 

continueren; 

 Deze afspraken gelden gedurende de overbruggingsperiode, waarin Opdrachtgever zal 

toewerken naar het afronden van de aanbestedingsprocedure en het in dat kader afsluiten van 

een nieuwe overeenkomst c.q. overeenkomsten.  

 

Verklaren als wederzijdse contractpartij het volgende te zijn overeengekomen 

 

Artikel 1. Duur overeenkomst 

1. De tijdelijke overeenkomst wordt aangegaan per 1 januari 2023 en geldt totdat de nieuw te 

organiseren aanbestedingsprocedure door Opdrachtgever is afgerond en in dat kader nieuwe 

overeenkomsten zijn gesloten, doch uiterlijk tot en met 31 december 2023. 

2. Opdrachtgever kan deze overeenkomst tussentijds beëindigen door schriftelijke mededeling aan 

Opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 

 

Artikel 2. Van toepassing zijnde voorwaarden 

De overeenkomst van 31 mei 2017, die als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd, maakt integraal 

onderdeel uit van deze overeenkomst en is volledig van toepassing op de ondersteuning die op basis 

van deze overeenkomst door Opdrachtnemer wordt verleend. Indien en voor zover de onderhavige 

overeenkomst afwijkt van de overeenkomst van 31 mei 2017, gaat deze overeenkomst in hiërarchie 

voor op de overeenkomst van 31 mei 2017.  

 

Artikel 3. Tijdelijke opdracht en tariefafspraken 

1. Door Opdrachtnemer wordt vanaf 1 januari 2023 op basis van deze overeenkomst forensische 

jeugdhulp geleverd aan jeugdigen woonachtig binnen één van de aangesloten gemeenten onder 

de voorwaarden van de overeenkomst d.d. 31 mei 2017.  

2. Gedurende de duur van deze overeenkomst wordt voor wat betreft de tarieven eveneens 

aangesloten bij de overeenkomsten d.d. 31 mei 2017. 

3. Partijen komen overeen dat de tarieven zoals opgenomen in de overeenkomst d.d. 31 mei 2017 

volgens de in die overeenkomst opgenomen systematiek worden geïndexeerd per 1 januari 2023. 

Concreet betekent dat per 1 januari 2023 het volgende: 
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 Hoogspecialistische diagnostiek Jeugd-GGZ€       € 142,80 per uur    

 Cliëntgebonden consult en advies Jeugd-GGZ   € 108,60 per uur     

 Hoogspecialistische Jeugd-GGZ ambulant   € 130,20 per uur   

 

Artikel 4. Budgetplafond 

Opdrachtgever kan - indien gewenst – over het jaar 2023 een gemaximeerd budget vaststellen voor de 

door Opdrachtnemer te leveren jeugdhulp. Ingeval sprake is van een dergelijk gemaximeerd budget, 

dient Opdrachtnemer direct een dreigende, geprognosticeerde overschrijding hiervan te melden aan 

Opdrachtgever. Partijen treden hierna binnen twee weken in overleg over de mogelijk te treffen 

maatregelen. 

 

Artikel 5. Slotbepaling 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen die ontstaan over de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen eerst 

getracht worden in der minne op te lossen, eventueel onder leiding van een door beide partijen aan 

te stellen onafhankelijke mediator. Indien en voor zover een geschil niettemin onoverbrugbaar blijkt 

wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud ondertekend: 

 

De opdrachtgever      De opdrachtnemer 

namens de burgemeesters  

 

 

 

Domeinmanager      Voorzitter Raad van Bestuur 

        Utrecht 

datum                                               datum   

 

 


