
Voorstel werkgroep Overeenkomsten  

 

De werkgroep heeft de volgende activiteiten ondernomen en legt deze aan u voor:  

1. Inhoudelijke en juridisch-technische verbeterpunten (tegenstrijdigheden en onvolkomenheden) 

De werkgroep heeft de raamovereenkomst geheel herzien en geactualiseerd. Helaas resteerde er 

onvoldoende tijd om hetzelfde te doen met de ontwikkelovereenkomst. Wat we wel hebben 

gedaan is ervoor zorgen dat verwijzingen van de ontwikkelovereenkomst naar de 

raamovereenkomst kloppen. We willen de ontwikkelovereenkomst graag in 2017 voor de inkoop 

van 2018 aanpakken.  

 

De systematiek van Raam- en Ontwikkelovereenkomst is als volgt: elke aanbieder op het gebied 

van maatschappelijke participatie, jeugdzorg en participatie kan, als deze aan de voorwaarden 

voldoet, deelnemen aan de Ontwikkelovereenkomst tussen de gemeenten en de aanbieders. 

Deelname aan de Ontwikkelovereenkomst is een voorwaarde voor het kunnen afsluiten van een 

Raamovereenkomst. Tot nu toe was de Raamovereenkomst ook een overeenkomst tussen de 

gemeenten en alle aanbieders. Deze wordt vanaf 2017 afgesloten tussen een individuele 

aanbieder en de gemeenten. Dat is duidelijker en correcter omdat elke aanbieder namelijk 

individuele bijlagen heeft bij de overeenkomst. Ook de bepalingen ten aanzien van het opzeggen 

van de overeenkomst gelden nu alleen ten aanzien van de partij tegen wie de overeenkomst 

wordt opgezegd, en niet ten aanzien van alle contractanten.  

 

Bepalingen die we graag onder de aandacht brengen: 

 Duur: de ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2017 omdat de overeenkomst 

opnieuw wordt aanbesteed vanwege wezenlijke wijzigingen (bijvoorbeeld nieuwe maximum 

prijzen, nieuwe perceelbeschrijvingen) 

 Opzegtermijn: 3 maanden i.p.v. 6 maanden 

 De bepalingen ten aanzien van niet-maatwerkvoorzieningen zijn uit de raamovereenkomst 

gehaald omdat de werkgroep Aanbestedingswijze voorstelt deze in 2017 ‘klassiek’ in te 

kopen en niet via bestuurlijke aanbesteding.  

 Pilots: deze zijn nu mogelijk binnen de overeenkomst, doordat  ze in voorkomende gevallen 

via een commissie worden geaccordeerd.  

 monitoring en verantwoording: aanbieders moeten op verschillende data monitorings- en 

verantwoordingsstukken aanleveren 

 Tarief: totdat een nieuwe (maximum) prijs wordt afgesproken waardoor de overeenkomst 

weer opnieuw moet worden aanbesteed, wordt het tarief jaarlijks geïndexeerd.  

 Inspectierapporten e.d. : aanbieders moeten voortaan de gemeenten informeren over 

procedures, maatregelen, rapporten e.d. 

 CAK: voor WMO producten moeten aanbieders tegelijk met het indienen van hun factuur bij 

de gemeenten ook gegevens ten behoeve van de eigen bijdrage aanleveren bij het CAK.  

 

Ten slotte zou de werkgroep nagaan of de raamovereenkomst samenwerking tussen aanbieders 

belemmert. Wij hebben geen belemmeringen gevonden. 

 

 



 

 

2. Toegankelijkheid documenten (format minimumeisen en quick wins) 

We hopen de raamovereenkomst een stuk toegankelijker te hebben gemaakt door hem volledig 

te herzien.  

De bijlage Minimumeisen heeft een logischere opbouw gekregen: er wordt voor 2017 een 

onderscheid gemaakt naar algemene eisen en specifieke eisen voor domeinen/percelen. Het 

document is hiermee duidelijker en makkelijker in gebruik. 

Het inkoopdocument wordt niet meer integraal als bijlage bij de overeenkomst opgenomen, er 

komt een bijlage voor in de plaats met alleen de perceelbeschrijvingen.  

 

Zoals gezegd had de werkgroep helaas onvoldoende tijd om ook de ontwikkelovereenkomst 

inhoudelijk toegankelijker te maken en te actualiseren. Dat willen we graag in 2017 voor de 

inkoop van 2018 doen. 

 


