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 Datum: xxx 2014  
  
  
  
  
 Issues die verwerkt dienen te worden in het concept, als opgepakt uit de discussie (pre-
ontwikkelingstafel): 

 openheid van het systeem (altijd ruimte voor nieuwe aanbieders) -->  
  in overwegingen en artikel 12 

 richting van het systeem, zoals verwoord in collegenota ---> 

o ik mis hier de financiele ontwikkelrichting (aantal adequaat bediende burgers op peil 
houden bij krimpend budget. Muv HbH) 

  in overwegingen 

 concretiseringsslag ja/ nee :  

 pragmatisch, géén visiedocument 

 leidraad en houvast voor aanbieders 

 kader voor nadere afspraken, individuele overeenkomsten na de zomer 

 toegevoegde waarde, méér dan de collegenota 

 welke stappen men moet zetten om van collegenota naar individuele, juridische 
overeenkomst te komen 

  Alle voorgaande punten: concreet uitgewerkt (en Breda nagenoeg gevolgd) 

 EXPLICIET: rol van gemeente, rol van aanbieder; 
 in overwegingen en artikel 4 (uitgangspunten) 

 EXPLICIET: dat 2015 een overgangsjaar is 
 in overwegingen  

 EXPLICIET: intentie om lange termijnafspraken te maken 
 in overwegingen 

 MOGELIJK: vastleggen dat administratieve lasten niet hoger mogen zijn dan 
bijvoorbeeld 10% 
 niet eenduidig in artikel opgenomen 

 PRINCIPE: elke euro dient meer waarde op te leveren, wat zijn de knoppen/ 
bandbreedte om dit mogelijk te maken 
 in overwegingen 

 PRINCIPE: samenwerking 
 in overwegingen, doordesemd in veel bepalingen 

 PRINCIPE: af van perverse prikkel door PxQ 

 PRINCIPE: elk thema wordt nader uitgewerkt na de zomer in transformatietafels (bijv. 
"vervoer" 
 in artikel 4 
  
  

 INNOVATIE? 
in overwegingen 

 referentie aan wettelijke eisen voor 2015 
in overwegingen 

  
  

Met opmaak
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DE ONDERGETEKENDEN: 
  
  
I. de navolgende publiekrechtelijke rechtspersonen: 
a) Gemeente Eijsden-Margraten, gevestigd en kantoorhoudende aan de .... te, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ......, daartoe gemachtigd door....... bij besluit van ......, zulks ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, d.d. ....; 
b) Gemeente Gulpen-Wittem, gevestigd en kantoorhoudende aan de .... te, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ......, daartoe gemachtigd door....... bij besluit van ......, zulks ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem d.d. ....; 
c) Gemeente Maastricht, gevestigd en kantoorhoudende aan de .... te, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ......, daartoe gemachtigd door....... bij besluit van ......, zulks ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, d.d. ....; 
d) Gemeente Meerssen; gevestigd en kantoorhoudende aan de .... te, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ......, daartoe gemachtigd door....... bij besluit van ......, zulks ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, d.d. ....; 
e) Gemeente Vaals; gevestigd en kantoorhoudende aan de .... te, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ......, daartoe gemachtigd door....... bij besluit van ......, zulks ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vaals, d.d. ....; 
f) Gemeente Valkenburg; gevestigd en kantoorhoudende aan de .... te, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ......, daartoe gemachtigd door....... bij besluit van ......, zulks ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg, d.d. ....; 
  
hierna gezamenlijk aan te duiden als "de gemeenten" 
  
en  
  
II. de Dienstverleners genoemd in op bijlage 1  
  
Ondergetekenden sub I en II ook gezamenlijk te noemen "partijen".  
 
IN AANMERKING NEMENDE/OVERWEGENDE: 
 
a) Dat deze considerans deel uitmaakt van de onderhavige overeenkomst;  
 
b) Ddat de in de considerans gebruikte begrippen die met een hoofdletter worden geschreven, 

(veelal) zijn gedefinieerd in artikel 1 van deze overeenkomst; 
 
b)  Dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de 
 Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, welke 
 nieuwe taken ook met  "de drie decentralisaties" ("3D") worden aangeduid; 
 
c)  Dat de gemeenten besloten hebben om de gewenste transformatie van het sociale domein in 
 samenhang en gezamenlijk door te voeren en daartoe het samenwerkingsverband 
 "Maastricht-Heuvelland" zijn aangegaan/zullen aan?, waarbij de gemeente Maastricht als
 centrumgemeente is aangewezen (nee hoor maar wat dan wel opnemen?); 
 
d)  Dat de decentralisatie van de jeugdzorg in samenwerking met de 18 Zuid-Limburgse 
 gemeenten ter hand wordt genomen. RTA  is aparte overweging, want samenwerking breder 
dan rta in het kader van het transitiearrangement ;  

Met opmaak: Inspringing: Links:  0
cm, Verkeerd-om:  1,24 cm
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e) Dat de gemeenten de naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 gedecentraliseerde taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor hun burgers 
 uitvoeren binnen de daarvoor beschikbare middelen; en de Jeugdwet? 
Doelstellingen kunnen concreter: ofwel uit wet, ofwel de door Tanja gemaakt lijst ???.  
 
f)  Dat de gemeenten voor de onder (b) genoemde drie decentralisaties hiertoe de volgende 
 uitgangspunten hanteren: 
 

 Alle burgers die dat nodig hebben worden adequaat ondersteund. 

 Voor de uitvoering van ondersteuning zijn ten hoogste de middelen beschikbaar, die daartoe 
door de Rijksoverheid aan gemeenten ter beschikking worden gesteld, ; verminderd met de 
kosten voor gemeentelijke uitvoering en de kosten voor aanbod dat buiten de reikwijdte van 
deze overeenkomst valt (bijvoorbeeld omdat het wordt aangeboden door 
burgerinitiatieven). 

 Het concept "één gezin, één plan, één regisseur" is leidend, waarbij geldt dat de vraag van de 
burger centraal staat en niet het aanbod van Dienstverleners; 

 De gemeenten voeren regie op casus, product- en systeemniveau. Dit betekent echter niet 
dat plannen inhoudelijk niet door andere stakeholders gemaakt kunnen worden.  

 De gemeenten bieden vertrouwen aan eenieder in het maatschappelijke veld (van burgers 
tot Dienstverleners) om de gemeentelijke ambities te realiseren; 

 Er is sprake van een open markt, waarbij geldt dat er te allen tijde de vrijheid bestaat voor de 
gemeenten om nieuwe afspraken te maken met bestaande dienstverleners, of nieuwe 
aanbieders die nieuw aanbod bieden; 

 De gemeenten rekenen Dienstverleners af op bereikte resultaten, niet op het aanbod van 
Dienstverleners; 

 In de verantwoording die Dienstverleners afleggen over de resultaten speelt de door de 
burger (ervaren) kwaliteit een belangrijke rol; 

 Dienstverleners zijn samen met de gemeenten verantwoordelijk voor de transitie en de 
transformatie van de gedecentraliseerde taken binnen de gemeentelijke financiële 
doelstellingen; 

 Dienstverleners streven naar een zo laag mogelijk kostenniveau voor hun dienstverlening. 

 Dienstverleners committeren zich aan in overleg te bepalen bandbreedtes voor kostenprijs 
voor dienstverlening drijvers, waar nodig gedifferentieerd per product. 

 Dienstverleners passen waar nodig en waar mogelijk innovatie toe in hun aanbod om 
resultaten beter en meer kostenefficiënt te bereiken; 

 Dienstverleners committeren zich aan het constant houden van het aantal adequaat 
ondersteunde burgers, tot een krimp van het budget met maximaal 25%. Bij een hogere 
budgetkrimp wordt een naar rato groei (33,33%) van de ‘ondersteuning per euro’ 
gehanteerd. 

 Partijen streven naar een transitie die zo soepel mogelijk is voor betrokken burgers en 
instanties: bestaande systemen worden zo min mogelijk aangepast en bijzonder aandacht 
wordt gegeven aan het tegengaan van extra administratieve lastendruk; 

 Partijen streven eenduidigheid in de bejegening van burgers na; 

 Partijen streven eenduidigheid na in de communicatie over de wijze waarop burgers in 
aanmerking komen voor voorzieningen; 

 Voor burgers die individueel of voor burgers die op gezinsniveau op meer domeinen 
ondersteuning nodig hebben, streven Partijen naar een integrale aanpak die aansluit bij de 
vraag en de draagkracht van die burger(s); 

 Waar mogelijk bundelen Partijen middelen en budgetten om daadwerkelijk vraaggestuurd en 
integraal ondersteuning of begeleiding te bieden aan burgers; 

Opmerking [i1]: Wat is dat voor lijst en 
welke status heeft die? Bij twijfel beter 
terugvallen op wettekst 

Opmerking [i2]: Erg ruim geformuleerd 

Opmerking [i3]: Sterker nog, 
regievoering is juist iets anders dan zelf 
plannen maken. 

Opmerking [i4]: Gevraagd werd in POT 
1  om een definitie van innovatie, evt. bij 
de begripsomschrijvingen toevoegen. 

Opmerking [i5]: Hoe verhoudt dit zich 
tot het eerste uitgangspunt? Als er meer 
burgers ondersteuning nodig hebben 
worden deze niet geholpen? Deze passage 
is voor mij niet duidelijk.  

Opmerking [i6]: Uit POT 1 kwam de 
wens de administratieve lastendruk te 
verminderen. Wellicht een uitgangspunt 
hierover opnemen voor de transformatie? 
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 Er wordt uitgegaan van de verantwoordelijksladder: burgers dragen zoveel mogelijk zelf bij 
aan het zelf oplossen van hun problemen. Waar publieke inzet nodig is, is deze zo klein en 
kort als mogelijk en wordt deze sober en doelmatig vormgegeven; 

 Partijen streven naar het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor burgers en professionals 
om oplossingen te arrangeren voor problemen; 

 De schaal (of: niveau?) waarop ondersteuning wordt vormgegeven volgt de vraag. In het 
algemeen hanteren Partijen het uitgangspunt dat de ondersteuning zo dichtbij mogelijk bij 
de burger (school, thuis, wijk) georganiseerd is.  
 

g) Dat de gemeenten de uit (b) voortvloeiende nieuwe taken samen met Dienstverleners willen 
 uitvoeren met behulp van de onder (f) genoemde uitgangspunten; 
 
h) Dat Dienstverleners de doelstelling genoemd onder (e) en de uitgangspunten  
 genoemd onder (f) onderschrijven ; overbodig als men deze overeenkomst tekent 
 
h) Dat partijen ernaar streven om op basis van de in deze overeenkomst vastgestelde werkwijze 
gezamenlijk inhoudelijke randvoorwaarden te formuleren voor nader af te sluiten indivuduele 
overeenkomsten tussen de dienstverlener en de gemeenten. 
 
i) Dat de gemeenten per 1 januari 2015 beschikken voor de realisatie en uitvoering van de 
 onder (e) genoemde doelstelling over wettelijke bevoegdheden, legitimiteit op basis van
 politieke besluitvorming en financiële middelen;  
 
j) Dat de Dienstverleners beschikken voor de realisatie en uitvoering van de gedecentraliseerde 
 AWBZ-taken, de jeugdzorg en de Participatiewet over posities in de lokale en regionale 
 infrastructuur, integriteit, benodigd personeel, direct contact met de burger en 
 benodigde deskundigheid en ervaring; 
 
k) Dat de gemeenten en de Dienstverleners, ook onderling, uiteenlopende belangen en  
 doelstellingen kennen, maar willen elkaar vinden in, in ieder geval de onder (e) genoemde 
 doelstelling en de onder (f) genoemde uitgangspunten; 
 
l) Dat de Partijen erkennen dat zowel nu als voor de toekomst verschillende onzekerheden 

 bestaan met betrekking tot de te realiseren doelstellingen. Gelet op de omvang en het 
 ingrijpende karakter van de decentralisaties wordt het jaar 2015 gezien als een overgangsjaar 
 voor partijen. Continuiteit van de zorg voor dat jaar is leidend, hetgeen reden is voor een 
door gemeenten af te geven basisomzet voor 2015, e.e.a. zoals verwoord in collegenota van 
de gemeente MaastrichtMH!!!! " Nadere invulling gemeentelijke regie- en opdrachtgeversrol 
sociale domein" d.d. 18 februari 2014.  Tussen Partijen bestaat ten behoeve van de 
Transformatie de echter een intentie om tot lange termijnafspraken te komen; 

 
m) Dat onderhavige overeenkomst het kader biedt voor de nader te sluiten individuele 
 resultaatsovereenkomst tussen Dienstverlener en gemeenten; 
 
n) Dat, gelet op de onder (l) genoemde onzekerheden Partijen vooraf wensen vast te leggen 
 hoe zij met elkaar omgaan in het geval van wijzigende omstandigheden die vragen om 
 wijzigingen in de nader overeen te komen resultaatsovereenkomsten en andere 
 gemaakte afspraken. Hierbij is uitgangspunt dat de gemeenten met Dienstverleners 
 overleggen, alvorens zij besluiten deze overeenkomst of hiermee samenhangende 
 overeenkomsten te wijzigen of te beëindigen; 
 

Opmerking [i7]: Verantwoordelijkheids
ladder: 1 zelf 2 participatie (buurt en 
familie)  3 professionele hulp 
Opnemen bij begrippen? 
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 o) Dat de Partijen wensen, gezien de onzekerheden genoemd onder (l), een zo flexibel  
 mogelijke samenwerkingswerkrelatie met elkaar aan te gaan wat vraagt om een dynamische 
en modulaire  opbouw van schriftelijk te sluiten overeenkomsten, waaronder onderhavige 
overeenkomst; 

  
p) Dat de Partijen, gezien de gewenste flexibiliteit, dynamiek en modulariteit de toetreding van  
 nieuwe Dienstverleners toestaan conform het onder (f) genoemde uitgangspunt van "open 
 markt", mits zij de inhoud van deze overeenkomst volledig onderschrijven en voldoen aan de 
 aan hen gestelde eisen in de overeenkomst; 
 
q) Dat de Partijen het gezien de gewenste flexibiliteit, dynamiek en modulariteit evenzogoed  
 mogelijk achten, dat Dienstverleners gedurende de looptijd van deze Overeenkomst niet 
 langer willen deelnemen. Deze Dienstverleners moeten kunnen uittreden, waarbij oog moet 
 zijn voor de belangen van de burgers en alle Partijen en , hun personeel. en burgers.  
  
 
 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1: Definities en begrippen 
 
1.1 Burger: inwoner van de aan deze overeenkomst verbonden gemeenten: Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg.  
 
 1.2 Dienstverlener: een entiteit die zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening  
aanbiedt aan inwoners van de gemeenten.  
 
1.3 Ontwikkeltafel: structuur die deze Overeenkomst in het leven roept waaraan de Gemeente en  
alle Dienstverleners deelnemen (afgekort als: OT). Doel? Status? Vorm? Werkwijze? Onderscheid 
fysieke en virtuele overlegtafel? 
 
1.5 Resultaat: het gevolg van een maatregel op het gebied van maatschappelijke ondersteuning  
die de burger, die beperkingen ondervindt,  in staat stelt dagelijkse levensverrichtingen uit te  
voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren. Partijen streven met 
deze overeenkomst en de nader te sluiten Resultaatsovereenkomsten het genoemde Resultaat na.  
 
1.6 Resultaatsovereenkomst: overeenkomst met daarin afspraken tussen de gemeenten en een of  
meer Dienstverleners over de invulling van een of meer te behalen Resultaten voor 2015. Deze  
overeenkomst en daarop gebaseerde onderliggende Resultaatsovereenkomsten maken integraal 
onderdeel uit van elkaar.  
 
1.7 Voorlopig voorstel: een voorstel ingebracht door een Partij in de OT dat wordt besproken en  
uitgewerkt aan een fysieke overlegtafel.  
 
1.8 Uitgewerkt voorstel: een voorstel voor besluitvorming opgesteld door een fysieke overlegtafel  
dat eerst wordt voorgelegd aan het bestuur van de Gemeente en, bij goedkeuring, aan overige  
Partijen.  
 
Innovatie? 
Transitiefase? 
Transformatie? 
Verantwoordelijkheidsladder? 

Met opmaak: Inspringing: Links: 
0,11 cm

Opmerking [i8]: Voldoen bestaande 
aanbieders ook aan deze eisen? Let op 
voor de suggestie van marktafscherming. 

Opmerking [i9]: Waarom niet langer? 
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Artikel 2:  Doel van de overeenkomst  
 
2.1 Het doel van de overeenkomst is het tot stand brengen van een processtructuur tussen Partijen 
voor communicatie, overleg en ontwikkeling, onder meer door het in het leven roepen van de OT. 
Partijen maken gebruik van deze structuur voor het voorbereiden, beheren en monitoren van een of 
meer onderliggende Resultaatsovereenkomsten voor 2015 en de jaren daarna.  
 
2.2 De volgende thema's worden in ieder geval door de OT nader uitgewerkt en geconcretiseerd: 
 
1. Vervoer 
2. .... 
  
[wordt besproken in de volgende Pre-Ontwikkelingstafel en onderverdeeld in thema's voor 2015 en 
langere termijn (2015-2018) thema's.] 
 
Artikel 3:  Duur van de overeenkomst  
 
3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, aanvangende per de datum waarop het 
door Partijen is ondertekend. Partijen behouden onverminderd de mogelijkheid, als bepaald in 
artikel 11.1, om tussentijds op te zeggen. 
 
Artikel 4:  Uitgangspunten voor de samenwerking  
 
4.1 Goede trouw: Partijen komen overeen dat zij bij het uitvoeren van deze Overeenkomst en de  
daaruit voortkomende Resultaatovereenkomsten altijd te goeder trouw zullen handelen.  
 
4.2 Basis: Partijen erkennen en komen overeen dat het compenseren van burgers van de  
gemeenten die beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en hun maatschappelijke  
participatie jeugd??? de basis vormt voor zowel deze overeenkomst als de daaruit voortkomende  
Resultaatovereenkomsten. Partijen streven vanwege die compensatie een cultuur van  
wederzijdse professionaliteit na. Zij doen alles wat verwacht mag worden voor succesvolle  
compensatie van de genoemde burgers.  
 
4.3 Documentatie: Partijen verklaren door ondertekening van deze overeenkomst dat zij  
documentatie met betrekking tot deze overeenkomst en daaruit voortkomende  
Resultaatovereenkomsten zullen bewaren conform geldende standaarden, waaronder die voor  
accountancy (voor zover relevant).  
 
4.4 Verklaring: elke Dienstverlener verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat zij:  
 
a) een zakelijke of andere doelstelling of verbintenis waarvan zij redelijkerwijze kan  
verwachten dat deze het voorwerp van deze overeenkomst of een daaruit voortkomende  
Resultaatovereenkomst geweld aan kan doen, volledig openbaar maakt aan de gemeenten.  
 
b) op aangeven van de gemeenten binnen veertien kalenderdagen de informatie  documentatie 
genoemd in  
artikel 4.3 zal overhandigen. Het overhandigen van informatie die wettelijk of door een  
rechter geheim is verklaard hoeft een Dienstverlener nooit te overhandigen.  
 
4.5 Gedragsregels: Partijen committeren zich aan een “no blame” cultuur voor wat betreft  
conflicten, geschillen, vergissingen, wanprestaties, slechte prestaties en andere zaken die zich  
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kunnen voordoen. Partijen committeren zich aan het direct en wederzijds oplossen van  
conflicten en geschillen binnen het raamwerk dat deze overeenkomst instelt.  
  
Artikel 5: Uitsluiting deelname Dienstverleners  
 
5.1 Uitsluitingsgronden: Dienstverleners waarop de uitsluitingsgronden van toepassing zijn, komen  
niet in aanmerking voor deze overeenkomst. De uitsluitingsgronden staan op de “eigen  
verklaring aanbesteden”, opgenomen als bijlage 2 bij deze Overeenkomst.  
 
5.2 Vakbekwaamheid: Dienstverleners die niet kunnen voldoen aan de vakbekwaamheidseisen  
zoals opgenomen op bijlage 2 bij deze Overeenkomst, komen niet in aanmerking voor deze  
Overeenkomst. De gemeenten kunnen op basis van artikel 5.6 afwijken van dit artikel.  
 
5.3 Eigen verklaring: voor wat betreft artikel 5.1 kan de Dienstverlener aantonen dat de daar  
genoemde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn, door het insturen van bijlage 2  
bij deze overeenkomst. Voor wat betreft artikel 5.2 kan de Dienstverlener aantonen dat hij  
voldoet aan de daar genoemde vakbekwaamheidseisen, door het insturen van bijlage 2 bij  
deze Overeenkomst. De gemeente behouden zich het recht voor: 
  
a) voor zij een Overeenkomst met de Dienstverlener tekenen; en  
 
b) gedurende de looptijd van de Overeenkomst  
te controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op Dienstverlener van  
toepassing zijn. 
 
De gemeenten behouden zich ook het recht voor gedurende de looptijd van de Overeenkomst te  
controleren of Dienstverlener nog voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.  
 
5.4 Bewijsvoering uitsluitingsgronden: de gemeenten kunnen de volgende documenten opvragen bij 
de Dienstverlener, die de Dienstverlener zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zestig  
kalenderdagen dient te overleggen, in het geval de gemeenten tot toetsing willen overgaan van de  
Dienstverlener:  
 
a) een gedragsverklaring aanbesteden.  
b) een uitreksel van de griffie van de Rechtbank.  
c) een verklaring van de Belastingdienst.  
d) een uitreksel uit het Handelsregister.  
 
5.5 Bewijsvoering vakbekwaamheidseisen: voor wat betreft artikel 5.2 kan de Dienstverlener  
aantonen dat hij voldoet, door het insturen van:  
 
a) of een voor zijn branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval betrekking  
hebbende op zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening.  
 
b) of een geldig ISO 9001:2008-certificaat met daarbij een bewijs van implementatie van  
additionele normen die gelden voor zijn branche, in ieder geval betrekking hebbende op  
zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening.  
 
c) of enig ander bewijs waaruit blijkt dat de Dienstverlener zich inzet voor kwaliteitsborging  
van dienstverlening aan burgers en daarbij horende administratieve processen. Een eigen  
kwaliteitshandboek, toetsingskader, protocol, beschrijving van gevolgde opleidingen van  

Opmerking [i10]: Dit artikel is negatief 
geformuleerd. Ik zou liever spreken van 
toelatingsvoorwaarden, dus dit artikel qua 
formulering omdraaien en daarmee 
positiever qua toonzetting maken. 
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betrokken personeel of ervaring van betrokken personeel is daarvoor minimaal noodzakelijk. 
volstaat. De gemeenten kunnen om  
additionele waarborgen vragen.  
 
5.6 Voorwaardelijke toelating: de gemeenten kunnen besluiten deze overeenkomst onder 
ontbindende voorwaarde te sluiten met een Dienstverlener die niet conform artikel 5.5 kan 
aantonen te voldoen aan artikel 5.2. De ontbindende voorwaarde bestaat eruit dat de betreffende  
Dienstverlener niet binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst kan  
aantonen alsnog conform artikel 5.5 te voldoen aan artikel 5.2.  
  
Artikel 6:  Besluitvorming  
 
6.1 Besluitvormingsbevoegdheid: elke Partij maakt schriftelijk kenbaar welke persoon of personen  
op basis van wetgeving, statuten of anderszins rechtsgeldig bevoegd zijn haar te  
vertegenwoordigen een en ander conform een uitreksel uit het Handelsregister zoals genoemd  
in artikel 5.4 sub d.  
 
6.2 Bijeenkomsten: de personen genoemd onder 6.1 kunnen op uitnodiging van één of meer  
Partijen bij elkaar komen. Deelname aan deze bijeenkomsten is nooit verplicht. Deze  
bijeenkomsten kunnen nooit als doelstelling hebben te komen tot gezamenlijke besluitvorming.  
Zij kunnen slechts dienen om kennis en ideeën over huidige en toekomstige ontwikkelingen te  
delen die relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling en uitvoering van de te behalen Resultaten.  
 
6.3 Besluitvorming: als de gemeenten het “uitgewerkte voorstel” van artikel 9.6 niet overnemen 
aannemen, dan  
wijzigt deze overeenkomst of daarop gebaseerde onderliggende Resultaatsovereenkomst(en) niet. 
Dienstverleners  
hoeven of: kunnen zich dan niet uit te spreken over het “uitgewerkte voorstel”.  
 
Als de gemeenten het “uitgewerkte voorstel” overnemen aannemen, maar Dienstverleners dit niet 
doen, dan  
leidt dit tot een eenzijdige aanpassing van deze overeenkomst of daarop gebaseerde onderliggende  
Resultaatsovereenkomsten, waarna Dienstverleners kunnen besluiten de Overeenkomst of de  
onderliggende Resultaatsovereenkomsten op te zeggen conform artikel 11.1.  
 
Als de gemeenten het “uitgewerkte voorstel” overnemen aannemen en daarna een of meer 
Dienstverleners  
met het “uitgewerkte voorstel” instemmen aannemen, dan leidt dit tot een gezamenlijke aanpassing 
van deze  
overeenkomst of onderliggende  daarop gebaseerde Resultaatsovereenkomsten. Ook in dat geval 
kunnen die Dienstverleners die het voorstel niet accepteren op basis van artikel 11.1 deze 
overeenkomst (?) opzeggen of de Resultaatsovereenkomst niet aangaan.  
 
6.4 Onvoorzien: doen zich onverwachte ontwikkelingen voor in de individuele besluitvorming van  
Partijen dan doen Partijen daarvan direct mededeling aan de andere Partijen.  
  
Artikel 7: Gemeenschappelijk overleg  
 
7.1 OT: alle Partijen die deze Overeenkomst ondertekenen zijn lid van de OT.  
 
7.2 Personen: elke Partij wijst een contactpersoon aan voor de OT. Ook wijzen zij een vervanger  
voor deze persoon aan. Partijen delen de namen van deze personen en hun contactinformatie  

Opmerking [i11]: Deze laatste zin is 
tegenstrijdig met de vorige. Daarom 
“volstaat” vervangen. 

Opmerking [i12]: Dit geldt natuurlijk 
alleen voor een uitgewerkt voorstel tot 
wijziging van deze overeenkomst. Maar in 
de praktijk beoogt deze overeenkomst te 
regelen hoe uitgewerkte voorstellen 
partijen verder brengen in vervolg op deze 
overeenkomst. Wellicht in de 
begripsomschrijving duidelijk maken wat 
het doel van een uitgewerkt voorstel moet 
zijn. Ik kan me voorstellen dat deze 
uitgewerkte voorstellen bijlagen bij deze 
overeenkomst gaan vormen, maar niet per 
se de inhoud van de 
samenwerkingsovereenkomst zelf raken. 

Opmerking [i13]: Zie hiervoor, 
onderscheid maken tussen deelname aan 
de fysieke en virtuele overlegtafel, zie ook 
art 7? M.i. verschil in deelnemers aan de 
fysieke OT en de virtuele OT. 
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(in ieder geval een emailadres) schriftelijk mee aan de gemeenten.  
 
7.3 Projectleiders: de gemeenten vaardigen projectleiders af voor de OT. Deze zijn belast met het  
organiseren van de OT. Deze organisatie bestaat in ieder geval uit:  
 
a. het actueel houden van de ledenlijst van de OT.  
b. het actueel houden van de contactpersonenlijst.  
c. het onderhouden en beheren van de website genoemd in artikel 8.  
d. het organiseren en regisseren van en deelnemen aan de fysieke overlegtafels zoals  
genoemd in artikel 9.  
 
7.4 Voorstellen: elke Partij kan concrete voorstellen doen voor verbetering, aanpassing of  
verwijdering van (delen van) deze Overeenkomst en Resultaatsovereenkomst(en). Elke Partij  
kan voorstellen doen voor nieuwe Resultaatsovereenkomst(en). Partijen kunnen voorstellen  
aanleveren via de website. Deze voorstellen worden, voor zover relevant geacht door de  
gemeenten, meegenomen aan de fysieke overlegtafel.  
 
7.5 Signalen: elke Partij kan signalen afgeven die relevant zijn voor de totstandkoming, inhoud  en  
uitvoering van de Resultaatsovereenkomst(en). Deze signalen kunnen betrekking hebben op  
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, in wijken, in buurten, bij specifieke burgers, et cetera.  
Deze signalen kunnen zowel positief, neutraal als negatief zijn. Deze signalen worden, voor  
zover relevant geacht door de gemeenten, meegenomen aan de fysieke overlegtafel.  
 
7.6 Uitwerking: een door de gemeenten in te stellen fysieke overlegtafel behandelt de genoemde  
voorstellen en signalen. Van de voortgang en uitwerking bericht de gemeenten via de 
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl  
Elke Partij kan op deze voortgang en uitwerking reageren via de website.  
 
7.7 Akkoord: Partijen die geen bijdrage leveren via de website worden geacht akkoord te gaan met  
de voortgang van de OT, de fysieke overlegtafels en de advisering daarbinnen.  
  
Artikel 8:  Inbreng via internet  
 
8.1 Informatie: alle geïnteresseerden, ook burgers en Partijen die niet deelnemen aan de fysieke  
overlegtafel, kunnen de voortgang en alle relevante documenten, waaronder notulen van de  
bijeenkomsten genoemd onder artikel 9.1, ophalen via een door de gemeenten te openen,  
openbare website.  
 
8.2 Signalen: alle geïnteresseerden, ook burgers en Partijen die niet deelnemen aan de fysieke  
overlegtafel, kunnen via de website signalen afgeven conform artikel 7.5, via een door de  
gemeenten op te stellen format.  
 
8.3 Voorstellen: alle Partijen, ook de Partijen die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel,  
kunnen via de website voorstellen doen conform artikel 7.4, via een door de gemeenten op te  
stellen format.  
 
8.4 Reageren: alle geïnteresseerden, ook burgers en Partijen die niet deelnemen aan de fysieke  
overlegtafel, kunnen via de website reageren op de voortgang van, uitwerking en ontwikkeling  
door de fysieke overlegtafel.  
  
Artikel 9:  Inbreng via fysieke overlegtafel  
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9.1 Bijeenkomsten: de gemeenten organiseren minimaal een keer per maand, en verder zo vaak als  
de gemeenten dat noodzakelijk achten, een fysieke overlegtafel. De fysieke overlegtafel komt bij  
elkaar op uitnodiging van de gemeenten. De gemeenten waarborgen via artikel 9.5 dat de fysieke  
overlegtafel een afspiegeling is van de belangen en percepties van alle Partijen die deelnemen  
aan de OT.  
 
9.2 Verplichte deelname: Fysieke deelname is verplicht voor de Dienstverleners die op basis van  
artikel 9.5 daarvoor worden geselecteerd verplichten zich zoveel mogelijk en deelname op 
uitnodiging van de gemeenten aan de fysieke overlegtafel deel te nemen. binnen  
14 kalenderdagen schriftelijk accepteren. Is dit artikel nodig? 
 
9.3 Uitsluiting: Bij het zonder opgaaf van redenen of het meer dan driemaal missen van een fysieke  
overlegtafel kan de Gemeente besluiten tot uitsluiting van de fysieke overlegtafel. Het leidt  
echter niet tot uitsluiting van de OT, deze overeenkomst of Resultaatsovereenkomsten.  
 
9.4 Verantwoordelijkheid: De gemeentelijke projectleiders dragen zorg voor de regie en organisatie  
van een fysieke overlegtafel. Zij geven bij het agenderen van onderwerpen aan welke expertise  
zij in ieder geval bij een bijeenkomst aan tafel verwachten.  
 
9.5 Samenstelling: de gemeenten bepalen de fysieke samenstelling van de fysieke overlegtafel. De  
samenstelling van de fysieke overlegtafel publiceert de gemeente op de website zoals  
genoemd in artikel 8.1. De gemeenten kunnen deze beargumenteerd, desgewenst op verzoek van 
één of meer Dienstverleners,  aanpassen. De gemeenten  
toetsen eenmaal per jaar of zoveel meer als zij nodig achten de effectiviteit van de selectiewijze en 
de wijze van functioneren van de Overlegtafel.  
 
9.6 Onderwerpen: de fysieke overlegtafel behandelt namens de OT voorstellen en signalen die  
deelnemers ervan zelf inbrengen, alsook de via de website binnengekomen voorstellen en  
signalen. Op basis hiervan concludeert de fysieke overlegtafel tot “voorlopige voorstellen” die zij  
voorlegt aan de OT via de website.  
 
Alle Partijen krijgen twee weken de tijd om op de “voorlopige voorstellen” te reageren via de  
website. Op basis van deze reacties besluit de fysieke overlegtafel de “voorlopige voorstellen”  
aan te merken als “uitgewerkte voorstellen”.  
 
Deelnemers aan de fysieke overlegtafel merken een “voorlopig voorstel” pas aan als  
“uitgewerkt” als alle deelnemers aan de fysieke overlegtafel met het voorstel akkoord kunnen  
gaan (stemmen bij unanimiteit). Als op basis van de stemming geen unanimiteit bestaat, kunnen de 
gemeenten beargumenteerd besluiten het voorstel toch als “uitgewerkt” aan te merken of zelf  
verder uit te (laten) werken waarna het opnieuw als “voorlopig voorstel” aan de fysieke overlegtafel 
wordt behandeld.  
  
Artikel 10:  Resultaatsovereenkomst  
 
10.1 Instelling: als de gemeenten en één of meer Dienstverleners op basis van deze Overeenkomst  
tot overeenstemming komen voor de instelling van een te behalen Resultaat, dan sluiten zij  
daarvoor een afzonderlijke overeenkomst met de naam “Resultaatsovereenkomst *naam+”.  
 
10.2 Inhoud: de overeenkomst genoemd in artikel 10.1 kent in ieder geval de volgende  
onderwerpen:  
 
a) namen van de gemeenten;  



Eerste onverbindend concept d.d. 26 mei 2014 

Met opmaak: Lettertype: Cursief

b) na(a)m(en) van de deelnemende Dienstverlener(s) (bijlagen);  
c) welke burgers onder welke voorwaarden in aanmerking komen voor de invulling van een  
resultaat;  
d) toe- en uittredingsvoorwaarden Resultaatsovereenkomst voor Dienstverleners;  
e) activiteiten die de Dienstverlener(s) gaat of gaan uitvoeren en de resultaten die de  
Dienstverlener(s) gaat of gaan leveren;  
f) activiteiten die de gemeenten gaan uitvoeren en/of de prestaties die de gemeenten gaan  
leveren om hetgeen onder (e) genoemd mogelijk te maken; waaronder prijs? 
g) kritische succesfactoren;  
h) kritische faalfactoren;  
i) wijze van monitoring van activiteiten, resultaten en prestaties;  
j) wijze van financiering en wijze van betalen;  
k) looptijd;  
l) indien nodig en gewenst, overige bepalingen.  
 
10.3 Bewaren: de Resultaatsovereenkomsten bewaren Partijen als bijlage bij deze Overeenkomst.  
Overige documentatie met rechtsgevolgen voor een Resultaatsovereenkomst bewaren zij  
eveneens in de bijlage bij deze Overeenkomst.  
  
Artikel 11:   Beëindigen van de overeenkomst  
 
11.1 Opzeggen: een Partij kan deelname aan deze overeenkomst bij aangetekend schrijven  
opzeggen, waarbij deze een termijn van zes maanden in acht moet nemen rekenend vanaf  
datum verzenden aangetekend schrijven. Als een Dienstverlener van deze mogelijkheid gebruik  
maakt, is deze verplicht om per direct in overleg te treden met de resterende Dienstverleners  
over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en dienstverlening aan  
Burgers, voortvloeiende uit de Resultaatsovereenkomsten waaraan zij deelneemt. De  
Dienstverlener welke, de opzeggende of ontvangende dienstverlener of beiden? verplicht zich tot 
volledige medewerking van voornoemde overname.  
 
11.2 Direct opzeggen: mocht tijdens de looptijd van de overeenkomst blijken dat een Dienstverlener  
niet meer voldoet aan de in deze overeenkomst of de in de Resultaatsovereenkomsten  
gestelde voorwaarden, dan behouden de gemeenten zich het recht voor deze Dienstverlener van  
deelname aan de overeenkomst eenzijdig en per direct uit te sluiten door bij buitenrechtelijke  
verklaring de Overeenkomst met die Partij te ontbinden. De gemeenten zijn in die situatie geen  
schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd.  
 
Als ontbinding aan de orde is, verplicht Dienstverlener zich om per direct in overleg te treden  
met de resterende Dienstverleners over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals  
personeel en dienstverlening aan burgers, voortvloeiende uit de Resultaatovereenkomsten  
waaraan zij deelneemt. De Dienstverlener welke, de opzeggende of ontvangende dienstverlener of 
beiden? verplicht zich tot volledige medewerking.  
 
11.3 Ontbinding: als Partijen op .... DISCUSSIEPUNT nog geen enkele Resultaatsovereenkomst hebben  
voorgelegd als “uitgewerkt voorstel” voor besluitvorming conform artikel 6, dan behouden de 
gemeenten zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en per direct bij verklaring met alle 
Partijen te ontbinden. De gemeenten zijn in die situaties geen schadevergoeding of vergoeding van 
andere kosten verschuldigd.  
 
11.4 Opschorting: onverlet de bevoegdheid genoemd in artikel 11.2, hebben de gemeenten de  
Bevoegdheid,  deelname van een Dienstverlener aan deze overeenkomst op te schorten, als  
blijkt dat de Dienstverlener niet aan de voorwaarden van deze overeenkomst en/of  

Opmerking [i14]: Nog juridisch uit te 
zoeken of dit zo kan. 

Opmerking [RK15]: Dit artikel vind ik 
lastig en met de 2 OT’s voor het komen tot 
Resultaatovereenkomsten voor 1 oktober 
2014 ook nog eens met hele scherpe 
deadlines  

Opmerking [i16]: En gaat de 
transparantie zover dat alle individuele 
resultaatovereenkomsten tussen 
dienstverlener en gemeenten als 
uitgewerkt voorstel aan de fysieke OT 
worden behandeld? Kan m.i. niet de 
bedoeling zijn. Wel ter informatieve 
kennisgeving.  
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onderliggende Resultaatsovereenkomsten voldoet.  
 
11.5 Gevolg: in het geval de gemeenten gebruik maken van het recht van opschorting zoals genoemd  
onder artikel 11.4, ontzeggen zij de Dienstverlener de deelname aan de OT. De Partij blijft wel  
gebonden aan de ingebrachte “uitgewerkte voorstellen”. Daarnaast is de Dienstverlener  
verplicht om binnen drie maanden aan te tonen dat hij weer aan de voorwaarden voldoet. 
  
11.6 Opheffing: de gemeenten heffen de opschorting van deelname conform artikel 11.5 op zodra de  
Dienstverlener heeft aangetoond weer te voldoen.  
 
11.7 Uitsluiting: De gemeenten hebben in ieder geval de bevoegdheid deze Overeenkomst en  
onderliggende Resultaatsovereenkomsten met een Dienstverlener direct op te zeggen conform  
artikel 11.2:  
 
(a) als de Dienstverlener niet conform artikel 11.5 binnen drie maanden weer aan de  
voorwaarden voldoet; of  
(b) als de gemeenten tweemaal gebruik maken van de bevoegdheid tot opschorting zoals  
genoemd in artikel 11.4.  
 
11.8 Ernstige fout: Een verzoek tot deelname aan deze overeenkomst van deze Dienstverlener zal  
gedurende twee jaar niet door de gemeenten in behandeling worden genomen, daar zij in dat  
geval een beroep doet op de uitsluitingsgrond genoemd onder sub e in bijlage 2 (aangemerkt  
als ernstige fout).  
  
Artikel 12:  Nieuwe Dienstverleners  
 
12.1 Nieuwe Dienstverleners: Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen nieuwe  
Dienstverleners zich aanmelden bij de Gemeente, conform het "open markt"-principe. De gemeente 
toetsen of de nieuwe Dienstverlener voldoet aan de eisen gesteld in deze overeenkomst. Als de 
gemeente besluiten tot toelating, dan sluiten de gemeenten deze overeenkomst, inclusief de 
conform deze overeenkomst tussen Partijen overeengekomen wijzigingen, namens alle Partijen met 
de nieuwe Dienstverlener.  
  
Artikel 13:  Slotbepalingen 
  
13.1 Aan de opschriften bij de artikelen in deze overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe. 
 
13.2 Bijlagen:  De bijlagen maken uitdrukkelijk deel uit van deze overeenkomst. Een verwijzing naar 
de overeenkomst is tevens een verwijzing naar de bijlagen zoals vermeld in artikel 21.4 van deze 
overeenkomst.  
 
Van deze overeenkomst maken de navolgende bijlagen deel uit:  
- BIJLAGE 1:  @ 
- BIJLAGE 2: @ 
- BIJLAGE 3:  @ 
 
 
13.3  Toepasselijk recht: op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
13.4 De Rechter als ultimum remedium: in lijn met artikel 4.5 komen Partijen overeen dat zij alvorens  
gebruik te maken van een gang naar de rechter bij het ontstaan van geschillen bij de uitvoering  
van deze overeenkomst of daaruit voortkomende Resultaatsovereenkomsten, zij eerst  

Opmerking [i17]: Deze laatste zin kan 
waarschijnlijk niet. Hoe kan deelnemer dit 
aantonen als hij niet aan de OT deelneemt? 
Alternatief: schorsing na 3 maanden 
opnieuw beoordelen.  

Opmerking [i18]: Zonder bijlage niet te 
beoordelen. Gelet op de aard van deze 
samenwerkingsovereenkomst (0-
urencontract) vraag ik me af of een 
dergelijke bepaling nodig is.  
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onderling in overleg zullen treden om deze geschillen op te lossen. Leidt onderling overleg niet  
binnen 3 maanden tot een oplossing van het geschil, dan staat een gang naar de rechter open.  
 
13.5 Bevoegde rechter: Geschillen tussen Partijen worden in eerste aanleg beslecht door de 
rechtbank Limburg. 
 
13.6 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door de gemeenten en de 
dienstverlener. 
 
13.7 Deze overeenkomst kan worden aangehaald als samenwerkingsovereenkomst/ 
basisovereenkomst/ontwikkelovereenkomst  o.i.d.  
  
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DRIEVOUD GETEKEND TE ..............,  
OP @ JUNI 2014.  

  
 
 
 

___________________________    ________________________ 

Gemeenten       Dienstverlener  

 

 

Opmerking [i19]: Wat te denken van 
verplichte mediation of arbitrage alvorens 
de gang naar de rechtbank openstaat? 


