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convcnant bcluron zorgboog, zuid-otg cn GGD lrrbrnt-zuldoort
De drie oíganisaties zUn het erover eens dat dat een lntegrale JGZ op een posltieve wfze
biJdraagt aan
de JGZ ln de reglo Brabant-Zuldoost. Door de integratÍe van de JGZ zlln we beter tn staat

vÍoegtijdlg te
lnteruêniër€n en prcventlef te werken, een gezlnsgerlchte bcnadcrlng toc te passen en brengen we
de
sterke kanten van de drle aÊonderl[ke JGZ organlsaties saÍnen. De lntegraue van de JGZ past
hlermce ook in de gezamenlflk opgesteldc viste op Jeugdgezondhsidszorg, geftteld .Groell,.
Om eensgezind naar deze sltuatle toe te werkên spreken de drle partflen sHchflng Zorgbog, Zuldzorg
en GGD Brabant-Zuidoost met het beshrur van de GGD (als opdracttgever van de integraue JGz),
het
volgende af:

Artlkel 1. Plocorcn

a)

De scoPe van wer*zaamhcden van de accountant/advlseur wordt door alle partijen gezien
als

leidraad.

b)

In de lntegratieprocessen worden medewer*ens en besturun van de verschlllende organisatiês
op basls van gelfikheid betrokken en werken samen. Gemeensdrappelfkheld ls het
ultgangspunt.

c)

De drie bestuurderc wel*en samen een proJectorgan,satiestructuur ult. De bestuurders yormen
de werkgroeP. Het DB vormt de stuurgrcep. De directeur van de GGD legt verantwoording af ln

het DB en AB orrcr het proces.

d)

De directeur van de GGD regelt de operatlonele zaken samen met Zuldzorg en Zorgboog. Het
dagelfks bestuur van de GGD btffr aan de zijtfin.

e)

PaÊfen erkennen dat de vercchulvlng van de lngangsdatum van 1
Juni 2020 naar I januarl
202L, op vezogk van Stichtlng Zorgboog en Zuldzorg, zorgt voor flnanciële consequenHes aan
de ziJde van de GGD. Het GGD Bestuur heeft hier uitelndelflk mee lngesternd onder
voonraarde dat alle partfien dlt convenant respectercn.
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Het lntcAratieproces doorloopt een tiJdspad dat gerlót ls op een zorgvuldlgc
overdracht van activiteiten per 1 Januari 2021. DaaóU worden de volgendc
fases ln hct tijdspad ondcrkent:

o

Ecn'duc dillgcncc'ondcrzock waaràÍl dc tïnanclëlc sltuaflc van dc drle organisaËcs
wordt geanalysecrd en waarbff de gcvraagde documenten ulterlflk 6 november 2019
bit dc accountant aanrvczig moctcn zljn.

o

Ítlekcn van Íormclc albpnkcn omtrcnt de orrcrdmdrt, mcdc rektnlng houdcnrl mct
ultkomstcn uit hct boekcnondcrzoek

dG

rnczfds cn de beleldsultgangspunten andcrzfids

(deccmber 2O19);

o
o
9)

Voorbcrcldngrpcrlodc ven dc ovcrdnctt van actlvÍlclbn (QUQ?2O2O;
Afvrrikkcling van de flnanciè{e overdracht per 1 januarl 2AZl op basis van de door de
.c@untant gocdgckcurdc taarrckenlngcn van dc Zorgboog on Zulózorg.

tn de perlode tot het ovcrdrachtsrnomcnt 1 ,muari 2021 houd.n do beturcn vrn dc
vcrschillcndc organisaties clkaar op dc hoogte van de bcdrffwocrlng lnzcke dc JGZ A-1]nar.
Dlt om misvcrstandcnr/vcnacsingen ne ovcrdracht

h)

t:

voorkomcn.

Dc overdracht yen .ctlvlteltcn, gerclatcerd aan dc JGZ 0-4 Jaar, kent als broogdc d.tum
Januarl 2021.

I

Dc hlcrmee samenhangcnde Ílnanclële afurÍkkellng tusscn de GGD onczijds en de Zorgboog

c.q. Zuldmrg anderzffds kent holderc kadcrs (opgenomen in ccn ovcmamc-ovcÍreÊnkomst)
ovcr welka itcms wel cn welkc nlet betrokkcn zfin bU de ac{valpassiva transactic.
Daarblj zal de flnanclële afrvlkkellng van opcnstaandc posiUcs uttÍmo 2020 samcnhangend Ínct
de JGZ bedr$bvocring vàn voor 1 januarl 2A2L

h

begínsêl dorr ZuldZorg cn dc Zorgboog

plaatsvlndcn.

l)

lÊlk

P.rtf€n crkcnnen de rcgcls gesteÍd in de Algemcne wet bestuursrldtt aangaandc het
vcdcncn, vaststrllcn cn bcëindigen vrn Grn rubidle.

l 2. Iurldbshr

chlm

Alle part[en spreken af nlet gebaat te zfin met hct doen

/ inbrengan van Jurldisóê clËlms. Dlt
proc.6
vcÊruagt h.t
cn kost alle organlsatieo gcld. Dc lnhoud cn het bclang van burgers cn
medewcrtcrs stut tÊn aller tljdcn voorop.
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Adlkrl3. Frlctbkoctcn

a)

Partlren erkennen dat gemcenten voldoen aan dc daarvoor gesteldc rcdelflkc opzegErmijn
gcpaard gaande met de subsldlerelaUe.

b)

Bl, ondertÊkenlng van dlt convenant gêven organlsaties te kennen voldoende 0jd te hebben om
de subsldierelatles tussen gemecntcn cn zorgorganlsaties op te zeggen cn dus te voldoen aan
de bepallnEen ín de algemene wet bestuursrecht hieromtrcnt.

Tot 2 taar na 1 Januari 2021 kunnên parUjen door elkaar of door de deelnemende gemeenten nog
worden aangesproken op hun actlviteiten, verplichtingen etcetera van voor dle perlode, maar dle wel
van invloed kunnen zlin op de flnancièn of actlvlteiten in het kader van de overname vanaf

202t.

1 Januari

Vanaf heden tot aan moment van samengaan op 1 Januarl 2o21 overleggen de drle organlsaties ovsr
aannamebeleld met betrtkklng tot nleuwe mensen die straks ln sope yan de ovemame vallen. Een
en
ander wordt nader uitgewerR met de medezeggenschap van de drle organlsaties.
ook voor het aangaan van andere verplichtlngen die over de datum van 1 Januarl 2021 gaan, zoaÍs
ICT, geldt cen aÊtemmlngsverplictting tussen de drle organisaUes,
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. van Dongen

De fteer C. Laurey

Algemeen Bestuur GGD

Bestuurder
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Mevmuw C. Dortmans

C. Nogarede
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Lid Algemeen Bestuur GGD

Zorgboog
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