
 

Concept basisovereenkomst 

De concept basisovereenkomst zoals opgesteld op basis van de POT 1 staat voor POT 2 opnieuw 

geagendeerd. Afgezien van diverse detailverbeteringen vallen er twee opmerkingen van meer 

fundamentele aard te maken: 

1) Procesmatig: het concept kent alleen de basisovereenkomst en (individuele) 

resultaatovereenkomsten
1
. Niet duidelijk is waarin de  inhoudelijke algemene randvoorwaarden, 

eenzijdig vast te stellen door gemeenten, moeten landen. Dan kun je denken aan algemene 

kwaliteitseisen, basisomzet e.d.  

De gedachte is om deze weliswaar via de weg van ontwikkeltafels voor te bereiden, maar 

uiteindelijk vast te laten stellen door de gemeenten. Vergelijkbaar met vaststelling van een 

programma van eisen in een aanbesteding. Dit past niet in de Basisovereenkomst en vanuit 

transparantie ook minder goed in de (individuele) Resultaatovereenkomst, hoewel 

dienstverleners zich er uiteraard wel aan dienen te conformeren.. 

Voorstel: voor de totstandkoming van inhoudelijke, algemene randvoorwaarden voor de 

dienstverlening zorg/jeugd een aparte processtap in de basisovereenkomst opnemen. 

2) Karakter Concept Basisovereenkomst: De voorliggende tekst leest als een juridisch keurslijf 

voor partijen, en is niet uitnodigend voor nieuwe deelnemers. Voorbeeld:  “uitsluitinggronden” in 

plaats van “voorwaarden voor deelname”.  

De basisovereenkomst zou meer het karakter van een convenant of intentieovereenkomst moeten 

krijgen waarin de wijze van samenwerking wordt geschetst om te komen tot inkoop van 

dienstverlening. Bij voorkeur in algemene termen. Daar passen allerlei precieze juridische 

voorwaarden niet goed bij. Die komen wel in de algemene randvoorwaarden als bedoeld onder 1, 

en helemaal in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Deelnemers aan de ontwikkeltafel 

en nieuwe toetreders tekenen dan het convenant, conformeren zich aan de algemene 

voorwaarden onder 1 en kunnen op basis daarvan desgewenst in onderhandeling treden met 

gemeenten om tot een individuele dienstverleningsovereenkomst te komen.  

Voorstel: voorliggende concept basisovereenkomst omvormen tot een samenwerkingsconvenant  

3) Groeimodel (aanvullend): In aanvulling op deze meer fundamentele opmerkingen nog dit. Het 

aldus beoogde samenwerkingsconvenant is primair gericht op de zes gemeenten van Maastricht- 

Heuvelland en hun dienstverleners (inclusief nieuwe toetreders). Vanuit gemeentelijk perspectief is 

het van belang dat de overige 12 Zuid Limburgse gemeenten desgewenst ook kunnen aansluiten 

bij dit convenant voor wat betreft de inkoop van Jeugdzorg, met name vanaf 2016. Er wordt 

momenteel gewerkt aan besluitvorming over de rol van de gemeente Maastricht als 

centrumgemeente voor deze inkoop. Zodra hierover meer duidelijkheid is kan de optie tot 

toetreding van deze gemeenten worden “gelicht”.  

Voorstel: in het samenwerkingsconvenant de optie opnemen dat de overige Zuid Limburgse 

gemeenten tot het convenant kunnen toetreden.   

                                                      

1
 Wellicht is het duidelijker de term (individuele) dienstverleningsovereenkomst te gebruiken i.p.v. de uitdrukking 

resultaatovereenkomst uit het voorliggende concept. Uiteraard worden de beoogde resultaten wél in de 
dienstverleningsovereenkomst opgenomen. 


