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35 816 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde 
de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van 
diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, 
alsmede grondslagen op te nemen voor het 
stellen van regels die bij de inkoop of 
subsidiëring van die diensten in acht worden 
genomen (Wet maatschappelijk verantwoord 
inkopen Jeugdwet en Wmo 2015) 

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK 
Ontvangen 13 april 2022 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Na het voorgestelde tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
3. Overeenkomsten die het college ter uitvoering van deze wet sluit met 

jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde instellingen, hebben een looptijd 
van ten minste drie jaar. 

2. Het voorgestelde derde lid komt te luiden: 
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen:
a. nadere regels worden gesteld omtrent het in het tweede lid bepaalde;
b. situaties worden omschreven waarin de looptijd, bedoeld in het 

derde lid, niet geldt. 

3. In het voorgestelde vierde lid wordt de aanduiding «4.» vervangen 
door «5.» en wordt «tweede lid» vervangen door «vierde lid». 

II

Artikel II, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt in de tekst 
«Artikel 2.6.6, eerste lid,» vervangen door «Het eerste lid». 

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende: 
Artikel 2.6.6 wordt als volgt gewijzigd: 

2. Er worden drie onderdelen toegevoegd, luidende: 
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2. Onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot 
derde tot en met het vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 

2. Overeenkomsten die het college ter uitvoering van deze wet sluit met 
aanbieders, hebben een looptijd van ten minste twee jaar. 

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden: 
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen:
a. nadere regels worden gesteld omtrent het in het eerste lid bepaalde;
b. situaties worden omschreven waarin de looptijd, bedoeld in het 

tweede lid niet geldt. 

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door «derde 
lid». 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat gemeenten voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet standaard meerjarige contracten van 
ten minste twee respectievelijk drie jaar afsluiten met zorgaanbieders die 
de uitvoering van de zorg- en ondersteuning op zich nemen. Het afsluiten 
van meerjarige contracten leidt tot continuïteit van zorg en zekerheid voor 
organisaties, personeel en cliënten. Bij algemene maatregel van bestuur 
kan geregeld worden dat de looptijd van tenminste twee of drie jaar voor 
kortlopende opdrachten of voor zorg- en ondersteuning die van (zeer) 
tijdelijke aard niet geldt. 

Hijink
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