ONTWIKKELOVEREENKOMST
SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD
Contractversie MGR2017

Partijen:
De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en
Venray, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de secretaris-directeur van de
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, de heer A.M.G.
Beurskens, hierna te noemen ‘Gemeenten’, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’;
en
De Opdrachtnemers zoals genoemd in bijlage 1

In deze Ontwikkelovereenkomst wordt met ‘Gemeente’ ook de ‘Gemeenten’ bedoeld en met
‘Opdrachtnemer’, de ‘Opdrachtnemers’.

Partijen overwegen:
 met ingang van 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van Gemeenten binnen het
sociale domein uitgebreid met drie wettelijke verantwoordelijkheden (Wmo, Jeugdhulp en
Participatie) die door het Rijk en de provincies zijn overgedragen aan de Gemeenten;
 de Opdrachtgever heeft namens de Gemeenten in de regio Limburg-Noord (Beesel,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) ter uitvoering van
de gedecentraliseerde taken een Raamovereenkomst gesloten met zorg- en
participatieaanbieders;
 de Opdrachtgever en de gecontracteerde zorg- en participatieaanbieders maken in de
Ontwikkelovereenkomst afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van de
Raamovereenkomst Sociaal Domein (“de Raamovereenkomst”) en de
Ontwikkelovereenkomst Sociaal Domein (“de Ontwikkelovereenkomst”, “deze
Ontwikkelovereenkomst”, “deze overeenkomst”) door middel van ontwikkeltafels;
En zijn als volgt overeenkomen:
HOOFDSTUK1 ALGEMEEN
Artikel 1 Begrippen
Begrip
Aanbieder

Definitie
De Aanbieder aan wie Opdrachtgever het Inkoopdocument ter
beschikking stelt en die op basis hiervan een Aanbieding aan
Opdrachtgever uitbrengt.

Aanbieding

Besluit

Burger

Dienstverlening
Fysieke Overlegtafel

Gemeenten

Gemeente
Inkoopdocument
Jeugdige

Het geheel van de Aanbieding en alle aanvullende informatie
die door de Opdrachtgever in het Inkoopdocument is
opgevraagd en door de Aanbieder bij de Opdrachtgever is
ingediend.
Een Besluit in de zin van artikel 1.3 Algemene wet
bestuursrecht van de Gemeente om op basis van een
Ondersteuningsplan toegang te verlenen aan een Burger tot
Dienstverlening.
Een ingezetene van de Gemeente of diens wettelijk
vertegenwoordiger dan wel de door de relevante wetgeving
aangewezen instantie.
Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de
Dienstverlening zoals in het Inkoopdocument omschreven.
Het overleg tussen contactpersonen van de Opdrachtnemers
en de Gemeenten om voorstellen te bespreken en uit te werken
en ter beslissing voor te leggen aan de Overlegtafel.
De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas,
Peel en Maas, Venlo en Venray
Een van de Gemeenten.
Inkoopdocument Sociaal Domein Limburg-Noord 2017
Een Burger uit de samenwerkende Gemeenten die:

1°. de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,
2°. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van
wie op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht
recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met
77gg van het Wetboek van Strafrecht, of
3°. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van
drieëntwintig jaar heeft bereikt, en voor wie de voortzetting van
jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°, die was aangevangen,
of voor wie het college vóór het bereiken van de leeftijd van
achttien jaar heeft bepaald dat een voorziening op het gebied
van jeugdhulp noodzakelijk is of voor wie, na beëindiging van
jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de
leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar
hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is;
Ondersteuningsplan
Het document waarin de Regisseur beschrijft welk resultaat
bereikt moet worden met de Dienstverlening en welke
elementen de Regisseur hiervoor wenst in te zetten.
Ontwikkelovereenkomst De overeenkomst tussen Opdrachtgever en zorg- en
participatieaanbieders waarin afspraken gemaakt worden over
de wijze waarop de gewenste innovatie in het sociaal domein
plaats zal vinden en de wijze waarop de Raamovereenkomsten
worden beheerd en uitgevoerd.
Opdracht
Het verzoek van een Gemeente tot de levering van een
bepaalde dienst.

Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Overlegtafel
Raamovereenkomst

Regisseur
Verwijzer

Vrij toegankelijke zorg

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein
Limburg-Noord (MGR).
De Aanbieder waarmee een Raamovereenkomst is gesloten
voor uitvoering van de Dienstverlening.
De overlegstructuur zoals beschreven in de
Ontwikkelovereenkomst, waaraan alle Partijen deelnemen.
Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
waarin afspraken zijn vastgelegd over de Dienstverlening door
Opdrachtnemer.
De verantwoordelijke persoon binnen het Lokaal Team die het
Ondersteuningsplan opstelt, uitvoert en monitort.
Dit zijn medewerkers van het Lokaal Team, huis- en
jeugdartsen, gecertificeerde instellingen en eventuele andere
verwijzers die in de gemeentelijke verordeningen worden
genoemd
Zorg waarvoor geen Besluit nodig is.

Artikel 2 Voorwerp van de Ontwikkelovereenkomst
2.1
In deze Ontwikkelovereenkomst maken Partijen afspraken over de wijze waarop de
gewenste innovatie in het sociaal domein plaats zal vinden en de wijze waarop de
Raamovereenkomsten worden beheerd en uitgevoerd.
Artikel 3 Duur en beëindiging van de Ontwikkelovereenkomst
3.1
Looptijd: Partijen sluiten deze Ontwikkelovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij
zij onverminderd de mogelijkheid blijven houden de Ontwikkelovereenkomst op te
zeggen conform dit artikel.
3.2
Deze Ontwikkelovereenkomst wordt beëindigd indien de Raamovereenkomst met de
Opdrachtnemer wordt beëindigd op grond van artikel 12 van de Raamovereenkomst.
3.3
Opzeggen: een Partij kan deelname aan deze Ontwikkelovereenkomst opzeggen,
waarbij deze een termijn van zes maanden in acht moet nemen rekenend vanaf de
verzending van de opzegging.
3.4
Direct ontbinden: mocht tijdens de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst blijken dat
een Opdrachtnemer niet meer voldoet aan de in deze Ontwikkelovereenkomst of de
in de bijlagen gestelde voorwaarden dan behoudt de Opdrachtgever zich het recht
voor deze Opdrachtnemer van deelname aan de Ontwikkelovereenkomst eenzijdig
en per direct uit te sluiten door bij buitenrechtelijke verklaring de
Ontwikkelovereenkomst met die Partij te ontbinden. De Opdrachtgever is in die
situatie geen schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd.
Als ontbinding van deze overeenkomst aan de orde is, geldt artikel 12 lid 1 van de
Raamovereenkomst en wordt de Raamovereenkomst tegelijkertijd eenzijdig en per
direct ontbonden. Opdrachtnemer verplicht zich om per direct in overleg te treden met
de resterende Opdrachtnemers over de (mogelijke) overname van verplichtingen,
zoals personeel en Dienstverlening aan Burgers, voortvloeiende uit de
Raamovereenkomst(en) waaraan zij deelneemt. De Opdrachtnemer verplicht zich tot
volledige medewerking.

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

Ontbinding: als Partijen op 1 november 2017 nog geen enkel voorstel hebben
voorgelegd als uitgewerkt voorstel als bedoeld in artikel 8.7, dan kan de
Opdrachtgever de Ontwikkelovereenkomst eenzijdig en per direct bij
buitengerechtelijke verklaring met alle Partijen ontbinden. De Opdrachtgever is in die
situatie geen schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd. Het
bepaalde in artikel 3.4 geldt gelijkelijk.
Opschorting: onverlet de bevoegdheid genoemd in dit artikel, heeft de opdrachtgever
de bevoegdheid deelname van een Opdrachtnemer aan deze
Ontwikkelovereenkomst op te schorten, als blijkt dat de Opdrachtnemer niet aan de
voorwaarden van deze Ontwikkelovereenkomst en/of Raamovereenkomst(en)
voldoet.
Gevolg: in het geval de Opdrachtgever gebruik maakt van het recht van opschorting
zoals genoemd onder artikel 3.6, ontzegt zij de Opdrachtnemer de deelname aan de
Overlegtafel. De Partij blijft wel gebonden aan de ingebrachte uitgewerkte
voorstellen. Daarnaast is de Opdrachtnemer verplicht om binnen drie maanden aan
te tonen dat hij weer aan de voorwaarden voldoet.
Opheffing: de Opdrachtgever heft de opschorting van deelname conform artikel 3.6 op
zodra de Opdrachtnemer heeft aangetoond weer te voldoen.
Uitsluiting: De Opdrachtgever heeft in ieder geval de bevoegdheid deze
Ontwikkelovereenkomst en Raamovereenkomst met een Opdrachtnemer direct op te
zeggen conform artikel 3.3:
(a) als de Opdrachtnemer niet conform artikel 3.7 binnen drie maanden weer aan de
voorwaarden voldoet; of
(b) als de Opdrachtgever tweemaal gebruik maakt van de bevoegdheid tot
opschorting zoals genoemd in artikel 3.6.
Uitsluitingsgronden: Een verzoek tot deelname aan deze Ontwikkelovereenkomst van
deze Opdrachtnemer die zich bevindt in de situatie van één van de
uitsluitingsgronden, zoals aangegeven in de Eigen verklaring bij de Aanbieding, zal
gedurende twee jaar na datum aanvraag niet door de opdrachtgever in behandeling
worden genomen.

Artikel 4 Uitgangspunten voor de samenwerking
4.1
Goede trouw: Partijen komen overeen dat zij bij het uitvoeren van deze
Ontwikkelovereenkomst en de Raamovereenkomsten altijd te goeder trouw zullen
handelen.
4.2
Basis: Partijen erkennen en komen overeen dat het compenseren van Burgers van
de Gemeente die beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en hun
maatschappelijke participatie de basis vormt voor zowel deze
Ontwikkelovereenkomst als de Raamovereenkomsten. Partijen streven vanwege die
compensatie een cultuur van wederzijdse professionaliteit na. Zij doen alles wat
verwacht mag worden voor succesvolle compensatie van de genoemde Burgers.
4.3
Documentatie: Partijen verklaren door ondertekening van deze
Ontwikkelovereenkomst dat zij documentatie met betrekking tot deze
Ontwikkelovereenkomst en de Raamovereenkomst(en) zullen bewaren conform
geldende standaarden, waaronder die voor accountancy (voor zover relevant).
4.4
Verklaring: elke Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze
Ontwikkelovereenkomst dat zij:

4.5

a) een zakelijke of andere doelstelling of verbintenis waarvan zij
redelijkerwijze kan verwachten dat deze het voorwerp van deze
Ontwikkelovereenkomst of een daaruit voortkomende Raamovereenkomst
geweld aan kan doen, volledig openbaar maakt aan de Opdrachtgever.
b) op aangeven van de Opdrachtgever binnen veertien kalenderdagen de
informatie genoemd in artikel 4.3 zal overhandigen. Het overhandigen van
informatie die wettelijk of door een rechter geheim is verklaard hoeft een
Opdrachtnemer nooit te overhandigen.
Gedragsregels: Partijen committeren zich aan een “no blame” cultuur voor wat betreft
conflicten, geschillen, vergissingen, wanprestaties, slechte prestaties en andere
zaken die zich kunnen voordoen. Partijen committeren zich aan het direct en
wederzijds oplossen van conflicten en geschillen binnen het raamwerk dat deze
Ontwikkelovereenkomst instelt.

HOOFDSTUK 2 UITSLUITING EN BEWIJSVOERING
Artikel 5 Uitsluiting deelname Opdrachtnemers
5.1
Uitsluitingsgronden: Opdrachtnemers waarop de uitsluitingsgronden van toepassing
zijn, komen niet in aanmerking voor deze Ontwikkelovereenkomst. De
uitsluitingsgronden staan op de Eigen verklaring.
5.2
Vakbekwaamheid: Aanbieders die niet kunnen voldoen aan de
vakbekwaamheidseisen zoals opgenomen in het Inkoopdocument, komen niet in
aanmerking voor deze Ontwikkelovereenkomst. Voor de vakbekwaamheidseisen in
het Programma van eisen kan Opdrachtgever een Aanbieder ontheffing verlenen. De
Opdrachtgever kan verder op basis van artikel 5.6 afwijken van dit artikel.
5.3
Eigen verklaring: voor wat betreft artikel 5.1 kan de Opdrachtnemer aantonen dat de
daar genoemde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Voor wat betreft
artikel 5.2 kan de Opdrachtnemer aantonen dat hij voldoet aan de daar genoemde
vakbekwaamheidseisen. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor:
a) voor zij een Ontwikkelovereenkomst met de Opdrachtnemer tekent; en
b) gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst te controleren of
genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op Opdrachtnemer van
toepassing zijn De Opdrachtgever behoudt zich ook het recht voor
gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst te controleren of
Opdrachtnemer nog voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals gesteld
in het Inkoopdocument.
5.4
Bewijsvoering uitsluitingsgronden: de Opdrachtgever kan de volgende documenten
opvragen bij de Opdrachtnemer, die de Opdrachtnemer zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen zestig kalenderdagen dient te overleggen, in het geval de
Opdrachtgever tot toetsing wil overgaan van de Opdrachtnemer:
a) een gedragsverklaring aanbesteden.
b) een uittreksel van de griffie van de Rechtbank.
c) een verklaring van de Belastingdienst.
5.5
Bewijsvoering vakbekwaamheidseisen: voor wat betreft artikel 5.2 kan de
Opdrachtnemer aantonen dat hij voldoet, door het insturen van enig bewijs waaruit
blijkt dat de Opdrachtnemer zich inzet voor kwaliteitsborging van de Dienstverlening
aan Burgers en daarbij horende administratieve processen. Een eigen
kwaliteitshandboek, toetsingskader, protocol, beschrijving van gevolgde opleidingen

5.6

van betrokken personeel of ervaring van betrokken personeel volstaat. De
Opdrachtgever kan om additionele waarborgen vragen.
Voorwaardelijke toelating: de Opdrachtgever kan besluiten deze
Ontwikkelovereenkomst onder ontbindende voorwaarde te sluiten met een
Opdrachtnemer die niet conform artikel 5.5 kan aantonen te voldoen aan artikel 5.2.
De ontbindende voorwaarde bestaat eruit dat de betreffende Opdrachtnemer niet
binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de Ontwikkelovereenkomst kan
aantonen alsnog conform artikel 5.5 te voldoen aan artikel 5.2.

HOOFDSTUK 3 OVERLEG EN BESLUITVORMING
Artikel 6 Gemeenschappelijk overleg
6.1
Alle Partijen die deze Ontwikkelovereenkomst ondertekenen zijn lid van de
Overlegtafel.
6.2
Personen: elke Partij wijst een contactpersoon aan voor de Overlegtafel. Ook wijzen
zij een vervanger voor deze persoon aan. Partijen delen de namen van deze
personen en hun contactinformatie (in ieder geval een e-mailadres) schriftelijk mee
aan de Opdrachtgever.
6.3
Projectleiders: de Gemeente vaardigt projectleiders af voor de Overlegtafel. Deze zijn
belast met het organiseren van de Overlegtafel. Deze organisatie bestaat in ieder
geval uit:
a. het actueel houden van de ledenlijst van de Overlegtafel.
b. het actueel houden van de contactpersonenlijst.
c. het onderhouden en beheren van een website.
d. het organiseren en regisseren van en deelnemen aan de Fysieke Overlegtafels
zoals genoemd in artikel 8.
e. het bijhouden van resultaten van de overleggen en publiceren daarvan op de
website.
6.4
Voorstellen: elke Partij kan concrete voorstellen doen voor verbetering, aanpassing of
verwijdering van (delen van) de Raam- en/of Ontwikkelovereenkomst(en). Partijen
kunnen voorstellen aanleveren via de website. Deze voorstellen worden, voor zover
relevant geacht door de Gemeente, meegenomen aan de Fysieke Overlegtafel.
6.5
Signalen: elke Partij kan signalen afgeven die relevant zijn voor de totstandkoming en
uitvoering van de Raam- en/of Ontwikkelovereenkomst(en). Deze signalen kunnen
betrekking hebben op ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, in wijken, in buurten, bij
specifieke Burgers, et cetera. Deze signalen kunnen zowel positief, neutraal als
negatief zijn. Deze signalen worden, voor zover relevant geacht door de Gemeente,
meegenomen aan de Fysieke Overlegtafel.
6.6
Uitwerking: De deelnemers aan de Overlegtafel behandelen de genoemde
voorstellen en signalen. Van de voortgang en uitwerking bericht de Opdrachtgever via
de website. Elke Partij kan op deze voortgang en uitwerking reageren via de website.
6.7
Akkoord: Partijen die geen bijdrage leveren via de website worden geacht akkoord te
gaan met de voortgang van de Overlegtafel en de resultaten daarvan.
Artikel 7 Inbreng via internet
7.1
Informatie: alle geïnteresseerden, ook Burgers en Partijen die niet deelnemen aan de
Fysieke Overlegtafel, kunnen de voortgang en alle relevante documenten, waaronder

7.2

7.3

7.4

notulen van de bijeenkomsten genoemd onder artikel 6.3 onder e. ophalen via een
door de Opdrachtgever beheerde, openbare website.
Signalen: alle geïnteresseerden, ook Burgers en Partijen die niet deelnemen aan de
Fysieke Overlegtafel, kunnen via de website signalen afgeven conform artikel 6.5, via
een door de Opdrachtgever op te stellen format.
Voorstellen: alle Partijen, ook de Partijen die niet deelnemen aan de Fysieke
Overlegtafel, kunnen via de website voorstellen doen conform artikel 6.4, via een
door de Opdrachtgever op te stellen format.
Reageren: alle geïnteresseerden, ook Burgers en Partijen die niet deelnemen aan de
Fysieke Overlegtafel, kunnen via de website reageren op de voortgang van,
uitwerking en ontwikkeling door de Fysieke Overlegtafel.

Artikel 8 Inbreng via Fysieke Overlegtafel
8.1
Bijeenkomsten: de Opdrachtgever organiseert minimaal een keer per kwartaal en
verder zo vaak als de Opdrachtgever noodzakelijk acht, een Fysieke Overlegtafel. De
Fysieke Overlegtafel komt bij elkaar op uitnodiging van de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever waarborgt via artikel 8.5 dat de Fysieke Overlegtafel een afspiegeling
is van de belangen en percepties van alle Partijen die deelnemen aan de
Overlegtafel.
8.2
Verplichte deelname: Fysieke deelname is verplicht voor de Opdrachtnemers die op
basis van artikel 8.5 daarvoor worden geselecteerd en deelname op uitnodiging van
de Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen schriftelijk accepteren.
8.3
Uitsluiting: Bij het zonder opgaaf van redenen of het meer dan driemaal missen van
een Fysieke Overlegtafel kan de Opdrachtgever besluiten tot uitsluiting van de
Fysieke Overlegtafel. Het leidt echter niet tot uitsluiting van de Overlegtafel, de
Ontwikkel- en Raamovereenkomst.
8.4
Verantwoordelijkheid: De gemeentelijke projectleiders dragen zorg voor de regie en
organisatie van een Fysieke Overlegtafel. Zij geven bij het agenderen van
onderwerpen aan welke expertise zij in ieder geval bij een bijeenkomst aan tafel
verwachten.
8.5
Samenstelling: De Opdrachtgever waarborgt, in samenspraak met Partijen, dat de
Fysieke Overlegtafel een afspiegeling is van de belangen en percepties van de
Opdrachtnemers. De Opdrachtgever bepaalt de fysieke samenstelling van de Fysieke
Overlegtafel. De samenstelling van de Fysieke Overlegtafel publiceert de
Opdrachtgever op de website zoals genoemd in artikel 6.3. De opdrachtgever kan
deze beargumenteerd aanpassen. De Opdrachtgever toetst eenmaal per jaar of
zoveel meer als zij nodig acht de effectiviteit van de selectiewijze.
8.6
Onderwerpen: de Fysieke Overlegtafel behandelt namens de Overlegtafel voorstellen
en signalen die deelnemers ervan zelf inbrengen, alsook de via de website
binnengekomen voorstellen en signalen. Op basis hiervan concludeert de Fysieke
Overlegtafel tot voorlopige voorstellen die zij voorlegt aan de Overlegtafel via de
website.
8.7
Alle Partijen krijgen twee weken de tijd om op de voorlopige voorstellen te reageren
via de website. Op basis van deze reacties besluit de Fysieke Overlegtafel de
voorlopige voorstellen aan te merken als uitgewerkte voorstellen. Deelnemers aan de
Fysieke Overlegtafel merken een voorlopig voorstel pas aan als uitgewerkt als alle
deelnemers aan de Fysieke Overlegtafel met het voorstel akkoord kunnen gaan
(stemmen bij unanimiteit). Als op basis van de stemming geen unanimiteit bestaat,

kunnen de Gemeenten op redelijke gronden besluiten het voorstel toch als uitgewerkt
aan te merken of zelf verder uit te (laten) werken.
Artikel 9 Besluitvorming
9.1
Besluitvormingsbevoegdheid: elke Partij maakt schriftelijk kenbaar welke persoon of
personen op basis van wetgeving, statuten of anderszins rechtsgeldig bevoegd zijn
haar te vertegenwoordigen een en ander conform een uittreksel uit het
Handelsregister zoals ingediend door Opdrachtnemer naar aanleiding van het
Inkoopdocument en eventuele wijzigingen in het Handelsregister.
9.2
Bijeenkomsten: de personen genoemd onder 9.1 kunnen op uitnodiging van één of
meer Partijen bij elkaar komen. Deelname aan deze bijeenkomsten is nooit verplicht.
Deze bijeenkomsten kunnen nooit als doelstelling hebben te komen tot gezamenlijke
besluitvorming. Zij kunnen slechts dienen om kennis en ideeën over huidige en
toekomstige ontwikkelingen te delen die relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling
en uitvoering van de te behalen resultaten.
9.3
Besluitvorming: als de Gemeente het uitgewerkte voorstel van artikel 8.6 niet
aanneemt, dan wijzigt deze Ontwikkelovereenkomst of Raamovereenkomst niet.
Opdrachtnemers hoeven zich dan niet uit te spreken over het “uitgewerkte voorstel”.
Als de Gemeente het uitgewerkte voorstel aanneemt, maar Opdrachtnemers dit niet
doen, dan leidt dit tot een eenzijdige aanpassing van deze Ontwikkelovereenkomst of
Raamovereenkomst, waarna Opdrachtnemers kunnen besluiten de
Ontwikkelovereenkomst of Raamovereenkomst op te zeggen conform artikel 3.3.
Als de Gemeente het uitgewerkte voorstel aanneemt en daarna een of meer
Opdrachtnemers het uitgewerkte voorstel aannemen, dan leidt dit tot een
gezamenlijke aanpassing van deze Ontwikkelovereenkomst of Raamovereenkomst.
Ook in dat geval kunnen Opdrachtnemers die het voorstel niet accepteren op basis
van artikel 3.3 opzeggen.
9.4
Onvoorzien: doen zich onverwachte ontwikkelingen voor in de individuele
besluitvorming van Partijen dan doen Partijen daarvan direct mededeling aan de
andere Partijen.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 10 Nieuwe Opdrachtnemers
10.1

Nieuwe Opdrachtnemers: Gedurende de looptijd van de Ontwikkelovereenkomst
kunnen nieuwe Opdrachtnemers zich aanmelden bij de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever toetst of de nieuwe Opdrachtnemer voldoet aan de eisen gesteld in
deze Ontwikkelovereenkomst. Als de Opdrachtgever besluit tot toelating sluit de
Opdrachtgever deze Ontwikkelovereenkomst, inclusief de conform deze
Ontwikkelovereenkomst tussen Partijen overeengekomen wijzigingen, namens alle
Partijen met de nieuwe Opdrachtnemer.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Rechter als ultimum remedium: in lijn met artikel 4.5 komen Partijen overeen dat zij
alvorens gebruik te maken van een gang naar de rechter bij het ontstaan van
geschillen bij de uitvoering van deze Ontwikkelovereenkomst, zij eerst onderling in
overleg zullen treden om deze geschillen op te lossen. Leidt onderling overleg niet

11.2
11.3

binnen 3 maanden tot een oplossing van het geschil, dan staat een gang naar de
rechter open.
Bevoegde rechter: Partijen leggen geschillen voor aan Rechtbank Limburg.
Toepasselijk recht: het Nederlandse recht is van toepassing.

