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Verlenging samenwerkingsovereenkomst en DVO  
 

Inleiding   
In 2014 is met alle geïnteresseerde zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg een 

samenwerkingsovereenkomst (Sok)aangegaan, op basis waarvan de inkoop van zorg volgens de 

methode van bestuurlijk aanbesteden is vastgelegd. Als resultaat daarvan zijn zorgaanbieders 

die dat wensten dienstverleningsovereenkomsten (Dvo’s) met gemeenten aangegaan. Zowel de 

samenwerkingsovereenkomst als de daarop gebaseerde Dvo’s gelden voor de periode 2015 t.m. 

2017. Beide overeenkomsten kennen de mogelijkheid van verlenging. Zonder verlenging lopen 

beide overeenkomsten eind van dit jaar af en moeten gemeenten zich in de loop van dit jaar 

opnieuw beraden over een mogelijke onderlinge samenwerking en de vorm waarin de zorg 

ingaande 2018 ingekocht dient te worden.     

De gemeentebestuurders hebben aangegeven een externe,  integrale evaluatie van de 

bestuurlijke samenwerking en de inkoopmethode van bestuurlijk aanbesteden te willen laten 

uitvoeren alvorens een beslissing omtrent het vervolg na 2017 te nemen. De aanbesteding voor 

deze externe evaluatie loopt momenteel en de verwachting is, dat de besluitvorming over het 

evaluatierapport op zijn vroegst in de herfst 2017 plaatsvindt.  Mocht dat leiden tot een nieuwe 

aanbesteding en samenwerking dan blijft er weinig tijd over om een dergelijke nieuwe 

inkoopmethode tijdig vóór 2018 in te richten en uit te voeren. Om een dergelijk intensief proces 

niet te forceren geven gemeentebestuurders er de voorkeur aan, de huidige samenwerking en 

inkoopsystematiek nog met een jaar te verlengen, dat wil zeggen tot en met 2018 voor de inkoop 

van Jeugdzorg en Wmo (en tot en met 2019 voor Beschermd Wonen1). Daarbij is wel 

aangegeven, dat 2017-2018 in het teken van consolideren en verankeren van de huidige 

afspraken moet staan en dat er geen grootscheepse wijzigingen in de inkoopsystematiek  meer 

doorgevoerde dienen te worden. 2 Dat pleit voor een beleidsarme insteek van de ontwikkeltafels 

2017.   

Zowel Sok als Dvo zijn tweezijdige overeenkomsten, waarin partijen in onderling overleg tot 

afspraken komen. Dat geldt ook voor de mogelijke verlening van deze overeenkomsten. Vandaar 

de volgende vraag: 

Vraagstelling aan OT  
Zijn de gecontracteerde zorgaanbieders bereid zowel de Sok als de Dvo voor de inkoop Jeugd en 

Wmo met een jaar en de inkoop Beschermd Wonen met twee jaar te verlengen en welke 

aandachtspunten en voorwaarden gelden daarbij voor hen?  

Uiteraard afhankelijk van de uitkomsten van de OT zullen een al dan niet aangepaste Sok/Dvo 

voor 2018 aan partijen ter ondertekening worden voorgelegd.  

                                                             
1 Voor Beschermd Wonen geldt, dat de aanwijzing door het rijk van de gemeente Maastricht als centrumgemeente voor Beschermd 
Wonen eind 2019 afloopt en dat daarna een andere, verder gedecentraliseerde uitvoering van deze functie wordt doorgevoerd.    
2 Dit behoudens onvoorziene ontwikkelingen in de financiële sfeer!  


