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=ADDENDUM= 
(behorend bij de tussen hierna te noemen partijen gesloten Dienstverleningsovereenkomst 

(DVO)  
van ……………………………) 

 
Partijen: 
 

Gemeente Maastricht, C.M.A. Beenackers-Oomen (Manager Sociaal Beleid) 
 
Gemeente Eijsden-Margraten, J.G.A. Kusters (Afdelingshoofd Strategie, Beleid en 
Projecten) 
 
Gemeente Gulpen-Wittem, Drs. M.H.L. Kleukers (Directeur Publieksdiensten) 
 
Gemeente Meerssen, W.M.J. Creusen (Hoofd Samenleving) 
 
Gemeente Vaals, Drs. M.J.M. Kerbusch (Sector Hoofd Maatschappij)  
 
Gemeente Valkenburg aan de Geul, B.F.H. Mennens (Directeur Sociaal, Fysiek en 
Economie) 
 
En 

Naam 
zorgaanbieder:…………………………………………………………………………………… 
 

 
Overwegende: 
 

Tussen partijen is een DVO gesloten op ………….. Partijen zijn het erover eens dat 
aanvulling/wijziging van de DVO noodzakelijk is om de looptijd ervan in 
overeenstemming met de centrumregeling inkoop jeugdzorg regio Zuid Limburg te 
brengen. Deze centrumregeling heeft in artikel 4, tweede lid de inkoop van de jeugdzorg 
gedurende 1 jaar (2015) aan de centrumgemeente Maastricht opgedragen. De Zuid 
Limburgse gemeenten zijn voornemens dit met een jaar te verlengen, dus tot en met 
2016. Artikel 4, tweede lid doelt op de inkoop van de ambulante jeugdzorg. Hieronder 
vallen de met ingang van 2016 volgende arrangementen: Ambulante individuele 
jeugdbegeleiding, Ambulante groepsjeugdhulp, Ambulante behandeling, Behandeling 
GGZ (voor zover niet in combinatie met 24 uurs verblijf GGZ en/of GGZ Verblijf zonder 
overnachting), Dyslexie diagnose, Dyslexie behandeling, Begeleide Omgangsregeling 
middel, Begeleide Omgangsregeling zwaar. Partijen wensen hierdoor de ter zake 
tussen hen bereikte (aanvullende) overeenstemming vast te leggen;  
 

Komen overeen als volgt: 

ARTIKEL I 

De tussen partijen gesloten DVO wordt hierdoor aangevuld/gewijzigd op deze wijze 
zoals hierna wordt aangegeven. 

Artikel 4 Duur van de DVO luidt als volgt: 

4.1   Deze DVO  gaat in op 1 januari 2015 en duurt tot 1 januari 2018.  
 4.2 Op basis van de evaluaties zoals bedoeld in artikel 22 kan in onderling  overleg 

tot verlenging van deze overeenkomst worden besloten. 
 4.3 Partijen kunnen de DVO tussentijds opzeggen conform de bepalingen van artikel 

5.1 
 4.4 Partijen kunnen afspreken dat één of meer bijlagen bij deze overeenkomst een 
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looptijd van 1 jaar hebben en jaarlijks worden geactualiseerd. Dit wordt in de 
desbetreffende bijlage opgenomen. 

 
 
Artikel 4 van de DVO wordt hierdoor aangepast als volgt: 
 

Aan artikel 4 wordt met (en op de datum van) de inwerkingtreding van dit addendum 
een artikellid (4.5) toegevoegd met de volgende tekst: 

 
        “4.5 In afwijking van het eerste lid geldt voor de inkoop van de ambulante jeugdzorg 

en alle daarop betrekking hebbende bepalingen in de DVO (of daarvan deel 
uitmakende bijlagen), enkel voor zover die zien op de ambulante jeugdzorg, een 
looptijd van de DVO van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2015. Partijen kunnen 
deze looptijd jaarlijks met ingang van 1 januari verlengen, telkens voor de duur 
van maximaal 1 jaar, met dien verstande dat een verlengde looptijd altijd eindigt 
op de datum waarop de DVO eindigt ingevolge artikel 4.1. (looptijd tot 1 januari 
2018)  of op een latere datum waarop de DVO eindigt nadat deze op basis van 
artikel 4.2 is verlengd.  

 
 

Onder de hier bedoelde ambulante jeugdzorg vallen de volgende soorten 
(jeugd)zorg/arrangementen:  

 Ambulante individuele jeugdbegeleiding 

 Ambulante groepsjeugdhulp 

 Ambulante behandeling 

 Behandeling GGZ (voor zover niet in combinatie met 24 uurs verblijf GGZ en/of 
GGZ Verblijf zonder overnachting)  

 Dyslexie diagnose 

 Dyslexie behandeling 

 Begeleide Omgangsregeling middel 

 Begeleide Omgangsregeling zwaar” 
 

 
ARTIKEL II 

 
De tekst zoals opgenomen onder het kopje “Overwegende” in dit addendum wordt 
toegevoegd aan de toelichting op artikel 4 van de DVO. 

 
 

Aldus overeengekomen en ondertekend op ……………………………. 2015.  
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Gemeente Jeugd Wmo Handtekening

Gemeente Maastricht, C.M.A. Beendackers-

Oomen, Manager Sociaal Beleid X X

Gemeente Eijsden-Margraten, J.G.A. Kusters, 

Afdelingshoofd Strategie Beleid en Projecten X

Gemeente Gulpen-Wittem, Drs. M.H.L. 

Kleukers, Directeur Publiekszaken X

Gemeente Meerssen, W.M.J. Creusen, Hoofd 

Samenleving X

Gemeente Vaals, Drs. M.J.M. Kerbusch, Sector 

Hoofd Maatschappij X

Gemeente Valkenburg aan de Geul, B.F.H. 

Mennens, Directeur Sociaal, Fysiek en 

Economie X

 
 

Naam Opdrachtnemer 
 

 

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger 
 

 

Handtekening rechtsgeldig 
vertegenwoordiger 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


