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1- Concept overeenkomst 

Ik heb het concept (niet alleen) juridisch beoordeeld op wat er in deze versie staat, dus niet op wat er 

niet staat. Mijn correcties en aanvullingen zien jullie in de tekst zelf. Daarin staan ook nog de 

opmerkingen van Jeroen en Roel. Als mijn opmerkingen niet voor zich spreken kan ik die 

morgenmiddag toelichten. In dit memo ga ik nog in op een paar meer algemene zaken. 

2- Karakter overeenkomst 

Zoals het concept is aangeleverd (en grotendeels ontleend aan het model van Breda) kun je spreken 

van een intentieovereenkomst, waarin partijen over en weer gezamenlijk afspreken hoe ze samen 

werken om uiteindelijk te komen tot individuele dienstverleningsovereenkomsten tussen 

dienstverlener en gemeenten, in dit concept resultaatovereenkomst genoemd. Tussen deze 

overeenkomst en de resultaatovereenkomst zijn geen tussenstappen voorzien. Het concept is een 

algemeen kader met een sterk procesmatig karakter. Dit bepaalt ook het abstractieniveau van een 

dergelijke overeenkomst. Voor mijn gevoel passen daar inhoudelijke verdiepingslagen over zaken als 

omzetgarantie, kostprijsniveau/kostendrijvers/draaiknoppen etc niet bij. Hooguit op  

uitgangspuntenniveau. Mij lijkt het goed deze overeenkomst met de genoemde aanpassingen en wat 

er tijdens POT2 wordt aangevoerd snel aan te passen en vast te stellen, dit lijkt me wel haalbaar 

voor 1 juli.  
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3- Stijl overeenkomst   

Voor een overeenkomst waarin we de samenwerkingsrelatie en werkwijzen vastleggen, vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en gemeenschappelijk doel, vind ik de stijl op sommige 

onderdelen niet even prettig. Te dwingend en te streng van karakter, niet passend bij een dergelijk 

intentioneel document. Met name over de verplichte deelname aan de fysieke overlegtafel, de 

schorsingsbepalingen e.d. Ook artikel 5, dat gaat over uitsluiting van (nieuwe) deelnemers, komt op 

mij niet erg uitnodigend over. Dit kun je zonder inhoudelijke pijn omdraaien in voorwaarden voor 

toelating. Mijn advies zou zijn de eindredactie nog eens kritisch op dit soort aspecten te laten 

beoordelen door een medewerker van communicatie. Dit is immers nog geen zwaar juridisch 

document, dat worden de afspraken die op basis hiervan worden gemaakt wel! Dit brengt mij op de 

systematiek van besluitvorming. 

4- Artikel 6 Besluitvorming 

Ik mis in het geheel een tussenstap: we hebben een basisovereenkomst (o.i.d.) en op basis daarvan 

komen er op de OT voorlopige en vervolgens uitgewerkte voorstellen. Die moeten leiden tot ofwel 

aanpassingen van de basisovereenkomst ofwel tot Resultaatovereenkomsten. Als ik het goed 

begrepen heb zijn deze resultaatovereenkomsten de individuele overeenkomsten tussen de 

dienstverlener en de gemeenten. Zoals het hier beschreven staat over de resultaten voor 2015. M.i. 

leent het karakter van deze basisovereenkomst zich niet voor periodieke aanpassing, alleen o.g.v. 

een evaluatie hoe het systeem met OT’s nu in de praktijk werkt. En dan gaan we meteen na 

vaststelling van deze basisovereenkomst over tot vaststelling van de individuele overeenkomsten 

met de dienstverleners.  

Naar mijn idee ontbreekt hier iets: met name een set uitgewerkte inhoudelijke maar algemene 

uitgangspunten, bijvoorbeeld over omzetgarantie, kostprijzen en bandbreedtes daarbij, 

administratieve lasten/verantwoording.  Deze uitgewerkte afspraken vormen  de basis voor de 

onderhandelingen over de individuele resultaatovereenkomsten. Degelijke afspraken zouden dan na 

vaststelling dan ook als addendum aan de basisovereenkomst gehangen kunnen worden.  

Als je dit niet doen zijn er voor zover ik dat nu overzie 2 alternatieven: a) bedoelde uitgangspunten in 

de basisovereenkomst opnemen, maar dan duurt het nog wel even voordat we daar uit zijn en 

bovendien passen dergelijke afspraken niet goed bij het karakter van de basisovereenkomst of b) 

Het begrip Resultaatovereenkomst uitsplitsen tussen afspraken van algemene aard en de individuele 

resultaatafspraken met de deelnemers. Maar dat lijkt sterk op mijn eerdere suggestie.   


