
Van basisovereenkomst naar 
samenwerkingsovereenkomst 

Tijdens de eerste Pré Ontwikkeltafel op 23 mei jl. is gesproken over de contouren van een basisovereenkomst. Deze zou ten 

grondslag moeten liggen aan de later af te sluiten individuele dienstverleningsovereenkomsten tussen gemeenten en de 

dienstverlenende organisaties op het terrein van de Jeugdzorg en de AWBZ/WMO. Op basis hiervan is een concept 

basisovereenkomst gemaakt, die op 26 mei jl. op de site is geplaatst. Deelnemers aan de Pré Ontwikkeltafel hebben hierop 

kunnen reageren, hetgeen ook breed is gebeurd. Op basis van bespreking van de reacties tijdens de tweede Pré Ontwikkeltafel op 

11 juni is hierover de volgende lijn uitgezet: 

1) In het oorspronkelijke concept wordt gesproken over een basisovereenkomst en de resultaatovereenkomsten (zeg maar de 

individuele dienstverleningovereenkomsten). Gebleken is dat tussen deze twee documenten een processtap wordt gemist. Deze 

processtap betreft de vaststelling van algemene inhoudelijke randvoorwaarden op verschillende terreinen. Deze aanvullende 

randvoorwaarden komen naast de basisovereenkomst aan de af te sluiten resultaatovereenkomsten ten grondslag te liggen en 

gaan daar ook onderdeel van uitmaken. Deze algemene inhoudelijke randvoorwaarden lenen zich niet voor opname in de 

basisovereenkomst. Soms omdat deze de rol en bevoegdheid van de gemeenten raken en dus niet passen in een tweezijdige 

overeenkomst maar eenzijdig door de gemeenten moeten worden vastgesteld (voorbeeld: basisomzet). En soms omdat het 

karakter of het detailniveau ervan zich niet met de bedoeling van een basisovereenkomst verdragen (voorbeeld: 

privacyreglement). Bovendien zou het noodzakelijke overleg over dergelijke onderwerpen in de ontwikkeltafels tot een 

vertraging van het proces om tot die basisovereenkomst te komen leiden. Afgesproken is dan ook om deze aanvullende 

inhoudelijke randvoorwaarden als aparte processtap in de basisovereenkomst op te nemen. Beide vormen (een- en tweezijdig) 

van algemene inhoudelijke voorwaarden worden wel via de transparante methode van overlegtafels voorbereid. 

2) De voorliggende basisovereenkomst werd unaniem als weinig uitnodigend voor nieuwe deelnemers ervaren, terwijl ook de 

stijl wat te zeer het karakter van een juridisch ‘keurslijf’ draagt. Terwijl de bedoeling van deze bestuurlijke aanbesteding nu juist 

is om in een open samenwerking tussen gemeenten en dienstverleners, tussen vragers en aanbieders, tot een verantwoorde 

inkoop van dienstverlening op het terrein van de decentralisaties (jeugd)zorg te komen. Vanuit een gezamenlijk belang. In die 

zin is afgesproken het voorliggende concept om te vormen tot een samenwerkingsovereenkomst, waarin de ingediende 

opmerkingen zo veel als dat voor de scope van deze overeenkomst passend is worden opgenomen. Waar dat niet mogelijk lijkt 

zal wel aangegeven wat dan eventueel wel met deze opmerkingen gebeurt. Bijvoorbeeld door deze op te nemen in één van de sets 

met algemene voorwaarden. Of, uiteraard gemotiveerd, terzijde worden gelegd. 

De omvorming van de voorliggende basisovereenkomst tot een samenwerkingsovereenkomst in de geest van deze afspraken kost 

tijd en vindt gedurende deze week plaats door juristen van de gemeenten Vaals en Maastricht. Het aangepaste concept zal 

uiterlijk vrijdag 20 juni op de internetsite worden geplaatst. Daar krijgt u bericht van. Tegelijkertijd wordt de basisovereenkomst 

geagendeerd voor het overleg van de Portefeuillehouders op 25 juni a.s. De reacties daaruit en van de dienstverleners op de 

publicatie op internet zullen in de week daarop worden verwerkt tot een gedragen document, dat begin juli aan alle partijen ter 

ondertekening kan worden aangeboden. 

 


