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Maastricht, 4 juni 2014 

betreft   reactie XONAR op eerste concept basisovereenkomst  

kenmerk  RvB/31.2014/AP/HM/WvE 

 

 

Geachte heer Simons, 

 

In het kader van de drie decentralisaties en het daarmee samenhangende inkoop en 

opdrachtgever-/opdrachtnemerschap voor de sub-regio Maastricht Heuvelland 2015 hebben wij 

binnen XONAR de concept basisovereenkomst doorgenomen. Ondanks de nogal korte 

reactietermijn maakt XONAR graag van de gelegenheid gebruik onze reactie aan u kenbaar te 

maken. 

 

In algemene zin is de concept basisovereenkomst een goede aanzet voor de verdere 

vormgeving van de processtructuur tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de 

decentralisaties. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de concept basisovereenkomst mist 

XONAR echter bijlage 2 waarin o.a. de uitsluitingsgronden en vakbekwaamheidseisen staan 

weergegeven. Onze reactie is daarom volledig gestoeld op de inhoud van de concept 

basisovereenkomst. Mede daarom biedt de concept basisovereenkomst naar de mening van 

XONAR nog onvoldoende houvast om de betekenis en consequenties voldoende te kunnen 

overzien. Ook kan de rol en verhouding tussen aanbieders, gemeenten en het 

samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland nog nader worden uitgewerkt. Daarnaast is de 

inhoud en terminologie van de concept basisovereenkomst erg gericht op de (nieuwe) WMO en 

sluit onvoldoende aan bij de huidige (provinciaal gefinancierde) jeugdzorg. In het verslag van de 

pre-ontwikkeltafel is zichtbaar dat er bijvoorbeeld over het al dan niet opnemen van innovatie in 

de basisovereenkomst veel wordt gediscussieerd. Voor de jeugdzorg is deze discussie afgerond. 

De gemeenten hebben in het transitiearrangement jeugdzorg besloten via een apart 

innovatiebudget zelf regie te voeren over innovatie. Dit innovatiebudget wordt onttrokken aan 

de instellingen.  

 

Ten aanzien van het proces van bestuurlijk aanbesteden waar de pre ontwikkeltafel onderdeel 

van is, zijn ons inziens ook de beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing namelijk 

objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit. In dit kader rijzen bij ons de volgende 

vragen; 

  Moet het overleg van 23 mei jl. worden gezien als de start van de aanbesteding? 
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  Is het haalbaar iets ruimere termijnen te geven die het voor aanbieders daadwerkelijk 

mogelijk maken om weloverwogen en beargumenteerd te reageren? 

  Hoe waarborgt het samenwerkingsverband dat de deelnemers aan de Pre Ontwikkeltafel 

(POT) en de overige aanbieders gelijke kansen op gelijke inbreng hebben? Overige 

aanbieders kunnen namelijk niet actief meepraten over de te maken keuzes en de 

standpunten verdedigen? 

  Vanaf welk moment kunnen de overige aanbieders fysiek deelnemen aan de OT? 

 

Voorts mist XONAR een aantal op hoofdlijnen uitgewerkte onderwerpen die mogelijk wel een 

plaats verdienen in de basisovereenkomst. Het betreffen: 

  Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht); 

  Sturing, bekostiging en tarieven; 

  Onderaanneming. 

  

Per pagina en artikelsgewijs gaan wij nu in op de inhoud van de concept basisovereenkomst.  

 

Pagina 1: 

In de POT wordt mogelijk overwogen de administratieve lastendruk te beperken (tot een 

percentage van 10 %). XONAR is er geen voorstander van de administratieve lastendruk vast te 

leggen in een percentage, maar opteert ervoor deze druk in de loop der tijd substantieel te 

verlagen en wellicht op te nemen in de Resultaatovereenkomsten. Er zijn immers wezenlijke 

verschillen in lastendruk tussen organisaties in de oude sectoren (AWBZ, ZVW, provinciaal 

gefinancierde jeugdzorg, jeugdzorgplus, WMO etc.) die voorlopig nog blijven bestaan. Daarnaast 

kent iedere oude sector nog zijn eigen registratiesystematiek (DBC, ZZP, verzorgingsdagen, 

dagdelen, urenregistratie etc.) waarmee in de eerste jaren na de transitie nog rekening moet 

worden gehouden. 

 

Pagina 2, punt d) onderaan: 

De decentralisatie van de jeugdzorg wordt uitgevoerd op Zuid Limburgs niveau en ook het 

transitiearrangement jeugdzorg is op dit niveau samengesteld. De 18 gemeenten in Zuid-

Limburg hebben in het Beleidsplan Jeugd 2014 – 2018 gekozen voor een constructie van een 

centrumgemeente die de contracten voor inkoop van specialistische (niet vrij toegankelijke) 

jeugdhulp met de aanbieders afsluit en beheert. In de concept basisovereenkomst wordt de 

inkoop echter georganiseerd op het niveau van de sub-regio’s waardoor XONAR zich afvraagt 

hoe zich dit tot elkaar verhoudt.              

 

Pagina 3, punt e): 

XONAR mist hier de verbinding met de jeugdwet. Als de verbinding met de jeugdwet onder punt 

d) is geregeld dan dient punt d) ook te worden vermeld bij punt h) en punt k).  

 

Pagina 3, punt f) uitgangspunten: 

XONAR ziet de uitgangspunten als een herhaling van de uitgangspunten die in verschillende 

beleidsnotities zijn weergegeven. De vraag rijst dan ook of deze uitgangspunten opgenomen 

moeten worden in de basisovereenkomst. Op een aantal punten geven wij onze reactie: 
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   Opsommingsteken 3: Voor XONAR is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de 

geleverde diensten en de samenwerking tussen diensten. Waar ligt verantwoordelijkheid 

van dienstverleners, waar begint deze van gemeenten en waar eindigt deze? Het 

bevreemdt ons dat gemeenten de regie voeren op casusniveau aangezien dit de 

voorgenomen versterking van de professionele autonomie kan ondermijnen. 

  Opsommingsteken 6: Op welke wijze worden de te bereiken resultaten afgesproken? In de 

vorm van een wederzijdse overeenkomst? 

  Opsommingsteken 7: Verantwoording afleggen over ervaren kwaliteit is prima. Voor 

jeugdhulp die door ons dwingend wordt ingezet vanuit de jeugdbescherming of –

reclassering (justitiële maatregel) is de door de burger ervaren kwaliteit echter niet altijd 

maatgevend.  

  Opsommingsteken 9: Het streven naar een zo laag mogelijk kostenniveau wordt door 

XONAR onderschreven, maar wel rekening houdend met de gestelde kwaliteitseisen en 

verantwoordelijkheden. 

  Opsommingsteken 11: Hier rijst de vraag wat eenduidigheid in de bejegening precies 

inhoud en of alle partijen vanuit hun eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden 

daaraan kunnen voldoen.  

 

Pagina 4, punt l): 

Wat wordt verstaan onder continuïteit van zorg? Is dat blijven doen (in dezelfde omvang) wat er 

altijd gedaan werd tegen een lager kostenniveau of is dat kijken wat een klant nodig heeft en 

dit garanderen? Is continuïteit van zorg alleen voor bestaande klanten of ook voor nieuwe 

klanten? 

 

Pagina 5, artikel 2 lid 2.2: 

Als mogelijke nieuwe thema’s voor OT hebben wij de volgende suggesties: innovatie, huiselijk 

geweld en kindermishandeling, privacy en informatieverstrekking en rapportage en 

verantwoording. 

 

Pagina 5, artikel 4 lid 4.1: 

Kan een definitie van het begrip ‘Goede trouw’ opgenomen worden? Voorstel: aansluiten op het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

Pagina 6, artikel 4 lid 4.2: 

Compenseren is een term die volgens ons met name gericht is op de WMO. In de jeugdzorg 

betekent compenseren ‘overnemen’. Deze term past dus niet bij de uitgangspunten van de 

jeugdwet waarin het versterken van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van ouders 

en hun kinderen centraal staan.  

 

Pagina 6, artikel 4 lid 4.3: 

Documentatie: Wat zijn de geldende standaarden, op welk gebied, wat is het doel hiervan en 

hoe verhoudt zich dit tot het terugdringen administratieve lasten? 
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Pagina 6, artikel 4 lid 4.5: 

Hoe verhoudt de hier genoemde “no blame” cultuur zich met de mogelijkheid van de in artikel 

11.2 genoemde directe opzeggingsmogelijkheid? Graag zouden wij hier een toelichting op 

ontvangen.  

 

Pagina 6, artikel 5 lid 5.1 t/m 5.3: 

Kunt u bij de volgende concept versie van de basisovereenkomst de bijlagen toevoegen, zodat 

de aanbieders kunnen zien waar zij aan dienen te voldoen? 

 

Pagina 6, artikel 5 lid 5.1 t/m 5.3: 

Bedoelt u hier binnen 60 dagen na de ingangsdatum van onderhavige overeenkomst? 

 

Pagina 7, artikel 5 lid 5.4: 

Graag de punten a t/m c nader specificeren. 

 

Pagina 7, artikel 6 lid 6.1 en 6.2: 

Is het mogelijk om vertegenwoordiging, op basis van een volmacht afgegeven door een volgens 

het handelsregister tekenbevoegd persoon, te laten geschieden? 

 

Pagina 9, artikel 9 lid 9.1, 9.5 en 9.6: 

Hoe waarborgt de gemeente de belangen van de OT deelnemers die niet mogen deelnemen aan 

de fysieke overlegtafel in de praktijk? Is er sprake van gelijke kansen indien deelnemers die 

geen deel uitmaken van de fysieke overlegtafel niet de mogelijkheid hebben om te stemmen 

over ingediende voorstellen van henzelf en andere aanbieders? 

 

Pagina 10, artikel 11 lid 11.1 en 11.2: 

XONAR neemt aan dat gemeenten moeten instemmen welke Dienstverlener de zorglevering, 

personeel, vastgoed overneemt, gesteld dat dit gebeurd binnen de termijnen van de 

overeenkomsten. De daadwerkelijke realisatie van de overname van verplichtingen hangt 

bovendien af van de medewerking van andere Dienstverleners. 

 

Pagina 10, artikel 11 lid 11.3: 

Graag zou XONAR nadere uitleg willen over dit artikel. 

 

Pagina 11, artikel 13 lid 13.2: 

De basisovereenkomst bevat geen artikel 21.4.  
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Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat onze bijdrage wordt 

meegenomen in een nieuwe versie. Tevens zien wij onze vragen graag beantwoord. Met 

belangstelling zien wij dan ook uit naar een nieuwe versie van de concept basisovereenkomst. 

Tot slot zouden wij willen weten binnen welke termijn de verder uitgewerkte concept 

basisovereenkomst en de nieuwe notulen online staan en op welke termijn aanbieders hierop 

dienen te reageren?  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. J.P. Pijls 

Raad van Bestuur 


