
 

 

 

Samenvatting reacties 
Op de gepubliceerde stukken naar aanleiding van de Pre-ontwikkeltafel d.d. 23 mei 2014 

 
Op 26 mei jl. zijn twee documenten gepubliceerd op de site sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl: 
een verslag van de bijeenkomst en een onverbindend concept basisovereenkomst. Het verslag is een 
actuele versie inclusief de reacties daarop. De reacties op het onverbindende concept 
basisovereenkomst zijn hieronder samengevat. 
 
Procesmatige vragen/opmerkingen 

1. Wijzigingen in tweede versie in kleur weergeven. 
2. Het is onduidelijk hoe gereageerd kan worden op publicaties van pre-ontwikkeltafel. 
3. Inhoudsopgave en paginanummers ontbreken. 
4. Bijlagen ontbreken. 
5. Kan de bijeenkomst van 23 mei gezien worden als een start van de bestuurlijke 

aanbesteding? 
6. Kunnen de termijnen om te reageren ruimer worden gesteld, zodat beter beargumenteerd 

kan worden? 
7. Hoe wordt gewaarborgd dat directe en indirecte dialoog gelijke kansen op gelijke inbreng 

hebben? 
8. Komt er een privacy-convenant? 
9. Vanaf welk moment nemen overige aanbieders deel aan de fysieke OT? 
10. Fysieke overlegtafels kunnen zo vaak als nodig bij elkaar worden geroepen. Hoe weten 

partijen hiervan, zodat ze ook kunnen reageren? 
 
Voorgestelde toevoegingen aan de basisovereenkomst 

1. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht) 
2. Sturing, bekostiging en tarieven 
3. Onderaanneming 

 
Inhoud en stijl van de basisovereenkomst 

1. Als de genoemde resultaatovereenkomst bedoeld is als een sterk procesgericht document, 
dan behoren daartoe niet de inhoudelijke verdiepingslagen over zaken als omzetgarantie, 
kostprijsniveau/kostendrijvers/draaiknoppen, hooguit op uitgangspuntenniveau. 

2. De stijl van de overeenkomst past niet geheel bij het intentionele karakter ervan. Met name 
de verplichte deelname aan de fysieke overlegtafel, de schorsingsbepalingen, de niet 
uitnodigende uitsluiting van (nieuwe) deelnemers. Dit is immers nog geen zwaar juridisch 
document, dat worden de afspraken die op basis hiervan worden gemaakt wel. 

3. Voorstel: leg een uitgewerkte set inhoudelijke maar algemene uitgangspunten niet vast in de 
basisovereenkomst, maar gebruik hiervoor een splitsing van de resultaatovereenkomst in 
een deel met afspraken van algemene aard en een deel met individuele resultaatafspraken 
met de deelnemers.  
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Tekstueel/inhoudelijke verbetervoorstellen 
 
Algemeen: 
Voorstel: Als gevolg van tijdsdruk: opstellen basisovereenkomst op hoofdlijnen en jaarlijks laten 
groeien van de contracten (conform procedure Zorgkantoor). 
Voorstel: ‘onverbindend concept basisovereenkomst’ wijzigen in ‘(…)kaderovereenkomst’. 
Voorstel voor aanpassing aanhef:  
hierna gezamenlijk aan te duiden als “de gemeenten” 
   enerzijds  
   en 
de Dienstverleners genoemd in bijlage 1, hierna te noemen “de dienstverleners” 
   anderzijds 
 
Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”. 
 
Pagina 1: 
Administratieve lastendruk niet in percentage uitdrukken, maar in de loop der tijd substantieel 
verlagen en wellicht opnemen in de Resultaatovereenkomsten. 
Definieer term ‘administratieve lasten’. 
 
Pagina 2, in aanmerking nemende, punt d: 
Hoe verhoudt de basisovereenkomst zich tot het transitiearrangement jeugdzorg? 
 
Pagina 3, in aanmerking nemende, punt e: 
Leg een verbinding met de Jeugdwet. 
Pagina 3, in aanmerking nemende, punt f: 
Bullet 1: Wie draagt zorg het risico van overproductie? 
Bullet 2: Wordt de taak van ‘regisseur’ vanuit de gemeente gedelegeerd naar een van de 

dienstverleners? 
Bullet 3: Scherpere scheidslijn aanbrengen tussen verantwoordelijkheid dienstverleners en 

gemeente. 
Bullet 5: Impliceert dit dat alleen nieuwe aanbieders worden toegelaten als ze een nieuw product 

hebben? Dus geen nieuwe aanbieders binnen het bestaande aanbod? 
Bullet 6: Komen afgesproken resultaten in een wederzijdse overeenkomst? 
Bullet 7: Door de burger ervaren kwaliteit is niet altijd maatgevend. 
Bullet 8: Ligt eindverantwoordelijkheid eigenlijk wel bij de gemeente? 
 Tekstvoorstel: De gemeente is verantwoordelijk en voert dit in nauwe samenwerking uit 

met aanbieders. 
Bullet 9: Eens met zo laag mogelijk kostenniveau, mits te voldoen aan kwaliteit en te nemen 

verantwoordelijkheid; 
 Tekstvoorstel: Streven, binnen de kwaliteitskaders, naar een zo laag mogelijk 

kostenniveau. 
Bullet 11: Wat houdt eenduidigheid in de bejegening in? 
Pagina 3, in aanmerking nemende, punt h: 
Dat dienstverleners en gemeenten de doelstelling ........onderschrijven. 
 
Pagina 4, punt l): 
Voorstel: tekst collegenota, waarnaar wordt verwezen, hier opnemen 
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? 
 
Pagina 5, artikel 1.2: 



Voorstel: “entiteit” vervangen door “aanbieder van” 
Pagina 5, artikel 1.3: 
Voorstel: begrip “tafel” herzien, omdat partijen via indirecte dialoog niet aan tafel zitten. 
Voorstel: definiëren van begrip ‘fysieke overlegtafel’. 
Pagina 5, artikel 1.6: 
Voorstel: laatste zin vervangen door: ‘De onderliggende Resultaatovereenkomsten maken integraal 
onderdeel uit van deze Kaderovereenkomst.’ 
Pagina 5, artikel 1.6: 
Hoe verhouden zich de verschillende genoemde overeenkomsten tot elkaar: overeenkomst voor 
onbepaalde tijd, overeenkomst voor 2015 en resultaatovereenkomst waaronder basisomzet? 
Pagina 5, artikel 2.2: 
Mogelijke nieuwe thema’s voor OT: niet-aangeboren hersenletsel, innovatie, huiselijk geweld en 
kindermishandeling, privacy en informatieverstrekking, rapportage en verantwoording. 
Pagina 5, artikel 4.1: 
Kan een definitie van het begrip ‘Goede trouw’ opgenomen worden? Voorstel: aansluiten op het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Pagina 6, artikel 4.2: 
Compenseren als term past wel bij Wmo, maar niet bij jeugdzorg. 
Pagina 6, artikel 4.3: 
Voorstel: toevoegen de volgende zin: ‘Daarbij zullen Partijen de relevante wet- en regelgeving in acht 
nemen, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).’ 
Pagina 6, artikel 4.4 a en b: 
Concretiseren van bedoelde informatie.  
Pagina 6, artikel 4.4 b: 
De rechter toetst geheimhoudingsverklaringen (zoals ex richtlijn 2004/18/EG welke een uitzondering 
vormt op het transparantiebeginsel) 
Pagina 6, artikel 4.5: 
Hoe verhoudt de hier genoemde “no blame” cultuur zich met de mogelijkheid van de in artikel 11.2 
genoemde directe opzeggingsmogelijkheid? 
Hoe wordt omgegaan met aansprakelijkheid indien een derde partij schade lijdt? 
Pagina 6, artikel 5.1: 
De uitsluitingsgrond ontbreken. 
 
Pagina 7, artikel 5.4: 
Toelichten wat wordt verstaan onder gedragsverklaring aanbesteden 
Pagina 7, artikelen 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 7, artikel 6.2: 
Waarom kunnen alleen de personen genoemd onder artikel 6.1 deelnemen aan de bijeenkomsten? 
Hoe verhouden de in artikel 6.2 genoemde bijeenkomsten zich tot de fysieke overlegtafels? 
 
Pagina 8, artikel 7.3: 
Voorstel: Benoem expliciet de rol van de website als communicatiepunt, alsmede de verantwoording 
bij de organisatie om de site altijd als zodanig in te zetten. 
Pagina 8, artikel 7.4: 
Op de site moet dit duidelijker ingebouwd worden. 
 
Pagina’s 8/9, artikelen 7 en 9: 



Begrijpen wij het goed dat de ontwikkeltafel nooit fysiek bij elkaar komt? De OT dient immers te 
reageren via de website op de voorstellen van de fysieke overlegtafel. Waarom is er niet voor 
gekozen om definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden in een fysieke bijeenkomst van de OT? 
 
Pagina 10, artikel 10.2: 
Tekstvoorstel: i) Wijze van monitoren en verantwoorden; 
Tekstvoorstel: j) wijze van financiering en wijze van betalen, inclusief termijnen van betaling; 
Pagina 10, artikel 11.2: 
Voorstel om vergelijkbare hersteltermijn als in art. 11.5 op te nemen. 
Voorstel: Als de gemeente een aanbieder per direct uitsluit, voert de gemeente de regie over de over 
te hevelen productie naar andere aanbieders. 
Pagina 10, artikelen 11.2 en 11.3: 
Voorstel: Toevoegen van twee ontbindingsvoorwaarden. 
-‘Indien tot ontbinding van een overeenkomst wordt overgegaan kan dit door een eenzijdige 
schriftelijke ontbinding buiten rechte per aangetekende brief (of deurwaardersexploot).’ 
-‘Ontbinding kan geschieden als de wederpartij in staat van faillissement verkeert, dan wel aan de 
wederpartij surseance van betaling wordt verleend, dan wel bij beëindiging van de werkzaamheden 
van de dienstverlener, dan wel dat de wederpartij in verzuim is in de nakoming van de verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst behorende bijlagen, met dien 
verstande dat het recht op ontbinding pas ontstaat indien de wederpartij na schriftelijke en 
gedetailleerde in gebreke  te zijn gesteld met een redelijke termijn om alsnog na te komen, 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen.’ 
 
Pagina 11, artikel 11.3: 
Moet een dienstverlener die conform art. 6.3 onenig is met door gemeente aangebrachte wijzigingen 
nog 6 maanden leveren (opzegtermijn art. 11.1)? 
Pagina 11, artikel 11.4: 
Wat wordt concreet bedoeld met de zin ‘De Partij blijft wel gebonden aan de ingebrachte 
“uitgewerkte voorstellen”.’? 
Pagina 11, artikel 13.2: 
De basisovereenkomst bevat geen artikel 21.4. 


