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Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Midden-Limburg

1. De gemeente Echt-Susteren te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester xxxx, 
de heer/mevrouw xxxxx, dd.mm.jjjjj, ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders dd.mm.jjjjj,

2. De gemeente Leudal te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester xxxx, de 
heer/mevrouw xxxxx, dd.mm.jjjjj, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders dd.mm.jjjjj,

3. De gemeente Maasgouw te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester xxxx, de 
heer/mevrouw xxxxx, dd.mm.jjjjj, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders dd.mm.jjjjj,

4. De gemeente Nederweert te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester xxxx, de 
heer/mevrouw xxxxx, dd.mm.jjjjj, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders dd.mm.jjjjj,

5. De gemeente Roerdalen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester xxxx, de 
heer/mevrouw xxxxx, dd.mm.jjjjj, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders dd.mm.jjjjj,

6. De gemeente Roermond te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester xxxx, de 
heer/mevrouw xxxxx, dd.mm.jjjjj, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders dd.mm.jjjjj,. 

7. De gemeente Weert te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester xxxx, de 
heer/mevrouw xxxxx, dd.mm.jjjjj, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders dd.mm.jjjjj,

Elk van de gemeenten afzonderlijk te noemen gemeente en gezamenlijk te noemen gemeenten

Overwegende dat:

de gemeenten Roermond en Weert in 2007 een convenant zijn aangegaan voor de oprichting van het 
Veiligheidshuis Midden-Limburg;

de gemeenten met justitie en zorgpartners in 2015 een privacy protocol en samenwerkingsconvenant zijn 
aangegaan ten behoeve van de informatiedeling en samenwerking in het Veiligheidshuis Midden-Limburg;

bij de gemeenten de wens bestaat de samenwerking op basis van het convenant uit 2007 te bestendigen 
en dit om te vormen tot een samenwerkingsovereenkomst waarin gemeenten zich aan elkaar verbinden 
voor de samenwerking in het Veiligheidshuis Midden-Limburg;

deze samenwerkingsovereenkomst is aangegaan in 2016 en conform de bepalingen van de overeenkomst  
geëvalueerd, om na te gaan hoe de afspraken in de overeenkomst en de praktijk hebben gewerkt en in 
hoeverre de afspraken nadere bijstelling behoeven, en 
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het Veiligheidshuis Midden-Limburg in de zomer van 2019 een nieuw privacy protocol en 
samenwerkingsconvenant heeft opgesteld, welke ter goedkeuring en ondertekening aan de betrokken 
organisaties is voorgelegd en inhoudelijk aansluit op deze samenwerkingsovereenkomst.

Komen overeen de volgende:

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Midden-Limburg

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. aanvullende taken: aanvullende taken zijn die taken die aanvullend kunnen worden 
nadat zowel Bestuurlijk overleg en Stuurgroep hiermee hebben 
ingestemd. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

a) het bieden van procesregie in het geval diverse partners 
samenwerken bij complexe casuïstiek;

b) het (strategisch) adviseren van gemeenten en partners 
ten aanzien van lokale, gebiedsgebonden problematiek 
op basis van beschikbare expertise in het netwerk; en

c) het zorgdragen voor de verbinding tussen partners in de 
aanpak van onder meer radicalisering en nazorg voor 
ex-gedetineerden.

b. bestuurlijk overleg het Bestuurlijk overleg Veiligheidshuis Midden-Limburg, als 
bedoeld in artikel 11;

c. complexe casuïstiek: een casus voldoet aan de definitie ‘complexe casuïstiek’ 
wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan (cumulatief): 

a) er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op 
meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) 
leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder 
afglijden;

b) samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en 
drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het 
is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één 
keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te 
pakken;

c) de problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op 
het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving 
(of wordt verwacht dat te gaan hebben), of er is sprake van 
ernstige gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die 
vraagt om een ketenoverstijgende aanpak;

d. convenant: het samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners in het 
Veiligheidshuis Midden-Limburq d.d september 2019;
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Artikel 2: Doel van de overeenkomst
Het doel van deze overeenkomst is het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten in het 
Veiligheidshuis en het vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt. 

Artikel 3: Doel Veiligheidshuis
1. In het Veiligheidshuis werken gemeenten voor hun grondgebied samen met partners om te komen 

tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen of 
systemen. Dit kunnen ook de aanvullende taken betreffen, waarvan achtereenvolgens zowel het 
bestuurlijk overleg als de stuurgroep bepalen welke door het Veiligheidshuis opgepakt worden. Het 
dient daarbij te gaan om complexe casuïstiek, ook ten aanzien van de landelijke thema’s.  

2. Het Veiligheidshuis draagt bij aan veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale 
veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) 
overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van 
repressie, bestuurlijke interventie en zorg. 

e. landelijke thema’s: landelijke thema’s, die vastgesteld worden in de landelijke 
Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen, zijn onder andere:

a) Personen met verward gedrag;
b) Radicalisering of extremisme;
c) (ex) Gedetineerden;
d) Huiselijk geweldzaken;
e) Sociale wijkteams; en 
f) Veilig Thuis.

f. partners de organisaties waarmee in het Veiligheidshuis wordt 
samengewerkt. Dit zijn onder meer politie, openbaar ministerie 
en maatschappelijke organisaties;

g. preventieve taken: de taken die het Veiligheidshuis kan oppakken om (criminele) 
gedragingen te voorkomen of terug te dringen; 

h. a
.

privacy protocol : het Privacy Protocol Integrale Veiligheid en Complexe Multi-
Problematiek Veiligheidshuis Midden-Limburg d.d. september 
2019, althans de laatst vastgestelde versie;

i. SES scores: de scores die het Sociaal Cultureel Planbureau voor het laatst in 
2019 berekend heeft en die aangeven hoe de sociale status van 
een wijk is, in vergelijking met andere wijken in Nederland;

j. stuurgroep: de Stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg, als bedoeld in 
artikel 12; 

k. voorbereidingsoverleg: het Voorbereidingsoverleg vhhml, als bedoeld in artikel 13, en

l. c
.

Veiligheidshuis: het Veiligheidshuis Midden-Limburg.
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3. In aanvulling op het eerste en tweede lid geldt dat het Veiligheidshuis met name een 
tweedelijnsorganisatie is. Complexe casuïstiek wordt pas door het Veiligheidshuis opgepakt, als 
gemeenten en partners deze casuïstiek niet met inspanningen op lokaal niveau kunnen oplossen. 

4. Gemeenten en partners kunnen in het Veiligheidshuis ook samenwerken op preventieve 
(multi)complexe casuïstiek, indien achtereenvolgens het bestuurlijk overleg en de stuurgroep 
besloten hebben ook op dat thema preventief in te zetten. Voornoemde besluiten worden door het 
voorbereidingsoverleg voorbereid.

5. De gemeenten gaan deze samenwerkingsovereenkomst aan als voortzetting van het convenant 
tussen de gemeenten Roermond en Weert in verband met de oprichting van het Veiligheidshuis 
Midden-Limburg. Deze afspraken tussen de gemeenten worden voor de inhoudelijke benadering 
verder uitgewerkt in het privacy protocol en convenant.

HOOFDSTUK 2: Uitvoering samenwerking

Artikel 4: Casusoverleg
1. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg kent verschillende casusoverleggen. In de casusoverleggen 

wordt ketenoverstijgende complexe casuïstiek besproken. Deze overlegvormen worden uitgewerkt 
in het convenant.

2. In elk van de overlegvormen, bedoeld in het eerste lid, worden casussen besproken en wordt voor 
die casussen een plan van aanpak vastgesteld.

3. Voor elk van de casussen wordt een regisseur aangesteld. De procesregisseur coördineert en 
bewaakt de voortgang van de, in de overlegvorm, vastgestelde aanpak, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 5: Taken 
1. De gemeente Roermond draagt zorg voor de organisatorische en personele organisatie van het 

Veiligheidshuis binnen de eigen organisatie ten behoeve van en namens de gemeenten. Dit houdt in 
dat de gemeente Roermond medewerkers ten behoeve van het Veiligheidshuis in dienst heeft. De 
gemeente Roermond draagt ten behoeve van deze medewerkers zorg voor personele 
aangelegenheden in de meest brede zin van het woord. Hieronder vallen onder meer de 
rechtspositionele aangelegenheden, de gesprekscyclus, functiebeschrijving, functiewaardering, 
periodiek werkoverleg en ziekteverzuimbegeleiding. Daarnaast regelt de gemeente Roermond 
facilitaire zaken ten aanzien van voornoemde medewerkers. Dit betreft voldoende faciliteiten voor 
huisvesting, informatievoorziening (ICT), inrichting van de werkplekken en financiële en juridische 
advisering. 

2. In aanvulling op het eerste lid draagt de gemeente Roermond, ten behoeve van het Veiligheidshuis, 
zorg voor:

a. het voorzitterschap van het voorbereidingsoverleg ten behoeve van het onderhouden 
van de relaties met de partners bij het privacy convenant, het regisseren van de 
regionale samenwerking en de voorbereiding van de stuurgroep en het bestuurlijk 
overleg;

b. het secretariaat van de stuurgroep; en
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c. het secretariaat van het bestuurlijk overleg.

3. De gemeente Roermond stelt voldoende personeel ter beschikking om de taken, bedoeld in het 
eerste lid, uit te voeren.

4. Het voorbereidingsoverleg stelt het volume van de taken, bedoeld in eerste lid, jaarlijks vast tijdens 
het bedrijfsvoeringsoverleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a. 

5. Indien de gemeente Roermond onverhoopt niet in staat is de taken, bedoeld in het eerste lid, te 
vervullen, worden de taken in overleg vervuld door één of meerdere andere gemeenten.

6. Indien sprake is van ziekte of anderszins afwezigheid van personeel, dan draagt de gemeente 
Roermond zorg voor vervanging, tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien sprake is van personeel van de gemeente Roermond dat is aangenomen ten behoeve van het 
Veiligheidshuis, dat bovenformatief is geworden, spannen de gemeenten zich in een andere 
arbeidsplaats voor het betreffende personeel te vinden in hun eigen organisatie. Als personeel 
bovenformatief geworden is als gevolg van beëindiging of wijziging van de overeenkomst, spannen de 
gemeenten zich in om het bovenformatieve personeel over te nemen. Voor zover dit niet 
gerealiseerd wordt, zijn de afspraken als bedoeld in artikel 16, lid 6 van overeenkomstige toepassing.

8. Iedere gemeente is jegens de andere gemeenten verplicht:

a. Haar bijdrage als genoemd in de begroting, bedoeld in artikel 11, te betalen;

b. Haar verplichtingen als genoemd in het jaarplan, bedoeld in artikel 11, te vervullen; en

c. Binnen de eigen gemeente een aanpak, die is vastgesteld in een van de overlegvormen, 
genoemd in artikel 4, eerste lid, uit te voeren.

Artikel 6: Bevoegdheden
1. De gemeenten werken samen binnen het Veiligheidshuis vanuit hun eigen wettelijke taken en 

bevoegdheden. 

2. De colleges van de gemeenten verlenen waar nodig mandaat, volmacht en machtiging aan de 
deelnemers aan het bestuurlijk overleg. 

Artikel 7: Uitvoering
1. Elk van de gemeenten:

a. staat in voor de integriteit van haar handelen;

b. staat in voor uitvoering van de taken overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving;

c. dient ten opzichte van de gemeenten (des)kundig te handelen;

d. dient haar professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen;

e. vermijdt dat in de uitvoering andere belangen dan die van de gemeente zelf een rol spelen. 

2. Gemeenten staan over en weer in voor het nakomen van gemaakte afspraken over de inhoud, 
werkwijze en het proces van samenwerking. 
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3. Personeel dat wordt ingezet ten behoeve van de verplichtingen die volgen uit deze overeenkomst 
voor een van de gemeenten, stelt in de uitvoering de belangen van achtereenvolgens het 
samenwerkingsverband en de betreffende gemeente voorop. Het personeel wordt 
dienaangaande expliciet geïnstrueerd. 

4. Gemeenten zijn zorgvuldig in het verstrekken van gevraagde en ongevraagde informatie die nodig is 
om de samenwerking goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.

5. Gemeenten stellen zich als betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen.

Artikel 8: Overdracht rechten en plichten en uitvoering door derden
Deze overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door gemeenten niet 
aan derden worden overgedragen. Gemeenten kunnen alleen een beroep op elkaar doen.

Artikel 9: Financiering
1. De gemeente Roermond berekent de integrale kosten voor haar taken als bedoeld in artikel 5, 

eerste en tweede lid, door aan de gemeenten. Tot deze integrale kosten behoren onder meer de 
kosten voor:

a. vervanging bij ziekte van personeel dat de uitvoering van de taken voor zijn rekening 
neemt;

b. (uitbetaling van) wachtgeld

c. uitvoering van de secretaristaken (de inzet van de voorzitter van het 
voorbereidingsoverleg, tevens adviseur van de stuurgroep);

d. uitvoering van de financiële en personele administratie (kosten voor PIOFACH taken en 
het voeren van de administratie);

e. centrale ICT-facilitering (de overheadkosten voor de gemeente Roermond die 
samenhangen met de ICT-facilitering, waaronder de aanschaf en het onderhoud van 
hardware);

f. vergaderkosten (overheadkosten die de gemeente Roermond maakt rondom het 
faciliteren van vergaderingen. Hierbij valt te denken aan huur of beschikbaar stellen van 
ruimten, catering en audiovisuele hulpmiddelen);

g. centrale opleidingen (opleidingen/bijscholingen/cursussen waaraan een deel of al het 
personeel van de gemeente Roermond wordt verwacht deel te nemen), en 

h. de inrichting van werkplekken (meubilair, in- en aankleding van werkplekken). 

2. De gemeente Roermond stelt jaarlijks een concept begroting op met de kosten voor haar taken 
als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid. De concept begroting omvat tevens een 
geprognosticeerde meerjarenbegroting.

3. Indien de gemeente Roermond onverhoopt niet in staat is de taken te vervullen en deze taken 
door één of meerdere andere gemeenten worden opgepakt, als bedoeld in artikel 6, lid 5, worden 



Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Midden-Limburg

Pagina 9 van 22

de door die gemeenten gemaakte kosten op overeenkomstige wijze doorberekend aan de 
overige deelnemende gemeenten. 

4. De gemeenten betalen de kosten, bedoeld in het eerste lid, op basis van de eerder vastgestelde 
kostenverdeelsleutel die gebaseerd is op de SES scores van 2019 en inwoneraantal in 2019.

5. De kostenverdeelsleutel wordt nader uitgewerkt in bijlage 1. Een wijziging van de 
kostenverdeelsleutel wordt vastgesteld door het bestuurlijk overleg, overeenkomstig artikel 17, 
derde lid. Eventuele wijzigingen in de financiering, onder meer als gevolg van aanvullende taken, 
worden aan het bestuurlijk overleg ter goedkeuring voorgelegd. 

6. Gemeenten betalen eens per jaar dat deel van de door hen verschuldigde bijdrage middels 
vooruitbetaling. 

7. De gemeente Roermond stelt na afloop van elk kalenderjaar tevens een jaarrekening en 
verantwoording van de taakuitvoering voor het Veiligheidshuis op. Indien na afloop van een 
kalenderjaar sprake is van een negatief saldo, dan draagt elk van de gemeenten bij in de kosten 
van de uitvoering van de taken door de gemeente Roermond op basis van de 
kostenverdeelsleutel, bedoeld in het vierde lid. Indien sprake is van een batig saldo, wordt dit op 
basis van de kostenverdeelsleutel, bedoeld in het vierde lid, verrekend met de bijdrage voor het 
daaropvolgende kalenderjaar. 

HOOFDSTUK 3: OVERLEG, COMMUNICATIE, VERANTWOORDING EN GESCHILBESLECHTING

Artikel 10: Contactpersonen en overleg
1. Er vindt overleg plaats over het Veiligheidshuis Midden-Limburg in:

a. het Bestuurlijk overleg Veiligheidshuis Midden-Limburg;

b. de Stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg; en

c. het Voorbereidingsoverleg Veiligheidshuis Midden-Limburg .

Artikel 11: Het Bestuurlijk overleg Veiligheidshuis Midden-Limburg
1. Het bestuurlijk overleg wordt gevormd door ten minste één en ten hoogste twee afgevaardigden van 

elke gemeente op bestuurlijk niveau. Deze afgevaardigden kunnen de burgemeester en/of de 
wethouder zorg en welzijn zijn. De bestuurlijk afgevaardigde van de gemeente Roermond is 
voorzitter van het bestuurlijk overleg.  

2. Het bestuurlijk overleg kan besluiten nemen als de deelnemers aan het overleg bijeen zijn of doordat 
elk van de deelnemers een gelijkluidend besluit neemt. Indien de deelnemers niet bijeenkomen 
informeren zij de afgevaardigden van de gemeente Roermond over het door hen genomen besluit. 
Het bestuurlijk overleg neemt onder meer besluiten over:

a. de begroting van het Veiligheidshuis;

b. de wijziging van de kostenverdeelsleutel;

c. de jaarrekening van het Veiligheidshuis; en
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d. de verantwoording van de gemeente Roermond. 

3. In aanvulling op het tweede lid komt het bestuurlijk overleg slechts bijeen indien het 
voorbereidingsoverleg het bestuurlijk overleg verzoekt een besluit te nemen omdat het 
voorbereidingsoverleg niet tot overeenstemming kan komen.  

4. Het bestuurlijk overleg wijst uit haar midden twee afgevaardigden aan voor de stuurgroep, 
overeenkomstig artikel 12, tweede lid, waaronder de burgemeester van de gemeente Roermond. 
Deze afgevaardigden vertegenwoordigen, voor zover daartoe bevoegd, de andere gemeenten in de 
stuurgroep. Aanwijzing vindt plaats voor vier jaar. 

5. Besluitvorming in het bestuurlijk overleg vindt plaats bij unanimiteit. 

Artikel 12: Stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg
1. De stuurgroep wordt ingesteld om de inhoudelijke koers van het Veiligheidshuis in het jaarplan 

en het jaarverslag vast te stellen, te bewaken en waar nodig bij te stellen. Daarnaast worden in 
de stuurgroep, ter afstemming, beleidsmatige thema’s op het snijvlak van justitie en zorg, 
besproken.

2. De stuurgroep bestaat uit twee afgevaardigden van de gemeenten, waarvan één burgemeester, 
die tevens voorzitter is van de stuurgroep en één wethouder welzijn. Daarnaast bestaat de 
stuurgroep uit één afgevaardigde vanuit politie, één afgevaardigde vanuit Openbaar Ministerie en 
één afgevaardigde vanuit zorgpartners. De manager van het Veiligheidshuis en de voorzitter van 
het voorbereidingsoverleg, die tevens secretaris is van de stuurgroep, zijn als adviseurs aanwezig 
in de stuurgroep.

3. De werkwijze van de stuurgroep wordt nader vastgesteld in het privacy protocol en 
samenwerkingsconvenant.

4. De stuurgroep wordt door het voorbereidingsoverleg ondersteund.

Artikel 13: Voorbereidingsoverleg Veiligheidshuis Midden-Limburg
1. Het voorbereidingsoverleg is onderverdeeld in twee overleggen, namelijk:

a. Het bedrijfsvoeringsoverleg, bestaande uit beleidsmedewerkers veiligheid en zorg & 
welzijn van de gemeenten en de manager van het Veiligheidshuis. De overige partners 
kunnen naar eigen keuze deelnemen aan het voorbereidingsoverleg; en

b. Het inhoudelijk overleg, bestaande uit beleidsmedewerkers veiligheid en zorg & welzijn 
van de gemeenten, vertegenwoordiging vanuit de politie en het openbaar ministerie en 
vertegenwoordigers van zorginstellingen en de manager van het Veiligheidshuis.

2. Elke gemeente draagt zorg voor afvaardiging in het voorbereidingsoverleg. 

3. Het bedrijfsvoeringsoverleg, bedoeld in het eerste lid, onder a, komt jaarlijks minimaal twee keer 
bijeen. Het bedrijfsvoeringsoverleg vindt jaarlijks in april/mei en in oktober plaats, ten minste 
twee weken voorafgaand aan het inhoudelijk overleg. De uitkomsten van het 
bedrijfsvoeringsoverleg worden ter voorbereiding op het inhoudelijk overleg aan de deelnemers 
gezonden.

4. In het bedrijfsvoeringsoverleg worden in ieder geval de volgende punten besproken:
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a. Begroting Veiligheidshuis; waaronder mede het volume van de taken, bedoeld in artikel 
5, eerste lid.

b. Jaarrekening en Jaarverslag Veiligheidshuis, en 

c. Verantwoording taakuitvoering gemeente Roermond.

5. De gemeente Roermond stelt concepten op van begroting en jaarrekening, jaarplan en 
jaarverslag. Dit kan één gebundeld document zijn. De begroting bevat een prognose voor de drie 
daaropvolgende kalenderjaren.

6. De gemeente Roermond stelt ter voorbereiding op het bedrijfsvoeringsoverleg in april/mei 
(voorafgaand aan het opstellen van de begrotingen in elk van de gemeenten) een 
voortgangsrapportage op voor de bestedingen ten opzichte van de begroting en een vooruitblik 
naar de rest van het kalenderjaar. Deze rapportage bevat eveneens een prognose van de 
verwachte te begroten kosten voor het daaropvolgende kalenderjaar (afwijkingen ten opzichte 
van het lopende kalenderjaar).

7. Het bedrijfsvoeringsoverleg stelt de begroting en de jaarrekening ambtelijk vast, waarna deze 
naar het bestuurlijk overleg worden gestuurd om bestuurlijk vast te stellen. De begroting en 
jaarrekening worden ter informatie toegezonden aan de stuurgroep.

8. Het bedrijfsvoeringsoverleg en het inhoudelijk overleg bespreken achtereenvolgens het jaarplan 
en jaarverslag. Het gezamenlijke standpunt van het voorbereidingsoverleg ten aanzien van beide 
documenten wordt ter voorbereiding gezonden aan de gemeentelijke afvaardiging in de 
stuurgroep. Het jaarplan en het jaarverslag worden bestuurlijk vastgesteld door de stuurgroep.

9. Het bedrijfsvoeringsoverleg stelt een format vast voor de verantwoording van de uitvoering van 
de taken door de gemeente Roermond, bedoeld in artikel 5, eerste lid. 

10. Het inhoudelijk overleg, bedoeld in het eerste lid, onder b, komt jaarlijks vier keer bijeen. 

11. In het inhoudelijk overleg worden in ieder geval de volgende punten besproken:

a. het afstemmen en coördineren van de gezamenlijke koers inzake casuïstiek; en 

b. het in kaart brengen en signaleren van ontwikkelingen ten behoeve van de landelijke 
thema’s. 

12. De verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen en signaleren van de ontwikkelingen ten 
behoeve van de landelijke thema’s wordt jaarlijks verdeeld onder de medewerkers van de 
gemeenten die deelnemen aan het inhoudelijk overleg. De voorzitter van het inhoudelijk overleg 
wijst in gezamenlijkheid met de deelnemers van het overleg groepjes aan die zorgdragen voor 
voorbereiding van deze thema’s. Tijdens het inhoudelijk overleg delen de ambtelijke deelnemers 
de kennis en ontwikkelingen van het aan hen toegewezen landelijke thema.  

13. Van elk inhoudelijk overleg en elk bedrijfsvoeringsoverleg worden notulen opgemaakt. De 
verantwoordelijkheid voor het notuleren rouleert onder de medewerkers van de gemeenten.

Artikel 14: Communicatie en Geheimhouding
1. Gemeenten nemen jegens derden die niet bij de uitvoering van de diensten zijn betrokken 

zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel anderszins 
gevoelige informatie van een andere gemeente die hen in het kader van de opdracht ter kennis is 
gekomen, tenzij 

a. op gemeente(n) een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking; 
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b. een gemeente zich voor de rechter moet verantwoorden en het verstrekken van vertrouwelijke 
gegevens of gevoelige informatie in verband met de behandeling ter zitting noodzakelijk is;  

c. de ene gemeente de andere gemeente(n) van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven; of

d. de informatie via openbare bronnen beschikbaar is. 

2. Gemeenten mogen, zonder toestemming van de andere gemeenten, aan derden geen mededeling 
doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van de diensten van de andere gemeenten, noch hun 
rapportage(s) of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins 
openbaar maken, tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking.

3. Gemeenten nemen intern alle maatregelen die noodzakelijk zijn ter nakoming van de in dit artikel 
genoemde verplichtingen. 

HOOFDSTUK 4: AANSPRAKELIJKHEID, LOOPTIJD, BEËINDIGING EN GESCHILLEN

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. Deze overeenkomst schept geen hoofdelijke aansprakelijkheid tussen gemeenten. Elke gemeente 

verbindt zich slechts tot nakoming van de eigen verplichtingen die voortvloeien uit deze 
overeenkomst.

2. Indien een gemeente toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verplichting onder deze 
overeenkomst, is zij pas in verzuim nadat zij door een andere gemeente in gebreke is gesteld en een 
redelijke termijn heeft gekregen om die tekortkoming te verhelpen. 

3. In de rechtsverhouding tussen gemeenten is elke gemeente uitsluitend aansprakelijk voor schade die 
door een andere gemeente of een derde is geleden als gevolg van handelen of nalaten van de 
schadeveroorzakende gemeente en/of van diens werknemers, dat in enig verband staan met de 
uitvoering van de verplichtingen die volgen uit deze overeenkomst.

4. Tekortkomingen in de nakoming die direct dan wel indirect het gevolg zijn van een gebrek aan 
personeel, vakantie van personeel, stakingen, ziekte van werknemers, liquiditeitsproblemen dan wel 
solvabiliteitsproblemen, gelden als een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het tweede lid. 

5. Gemeenten vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden. Voorgaande volzin laat onverlet dat 
gemeenten in goed onderling overleg de wijze van handelen ten aanzien van de aansprakelijkheid ten 
opzichte van derden afstemmen. 

6. De gemeente Roermond sluit ten behoeve van dekking van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit 
artikel en overige in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke risico’s (een) 
(beroepsaansprakelijkheids)verzekering(en) af, en draagt er zorg voor gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst steeds verzekerd te zijn. Gemeenten hebben het recht dit te controleren. De 
gemeente Roermond verleent volledige medewerking aan deze controle.

7. Indien deze overeenkomst op gezag van een rechterlijke uitspraak wordt ontbonden dragen 
gemeenten alle kosten die daaruit voortvloeien voor de eigen organisatie zelf. De vorige volzin is van 
overeenkomstige toepassing indien er voor gemeenten anderszins kosten ontstaan als gevolg van een 
rechterlijke uitspraak of een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Artikel 16: Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst
1. Een gemeente kan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of 

gedeeltelijk, uit deze overeenkomst treden (voor haar deel beëindigen):
a. indien een andere gemeente in een situatie van blijvende toerekenbare tekortkoming 
b. indien een andere gemeente in en situatie van niet behoorlijke nakoming of niet tijdige 

nakoming verkeert, of

c. Indien op grond van bijzondere omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, 
wijzigingen van nationale en Europese wet- en regelgeving, verdere nakoming van deze 
overeenkomst door deze gemeente redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

2. In geval een gemeente ophoudt te bestaan en er is sprake van een rechtspersoon die als 
rechtsopvolger heeft te gelden in algemene dan wel in specifieke zin, rust op de betreffende 
gemeente de verplichting om zorg te dragen voor een zorgvuldige overdracht van de rechten en 
verplichtingen conform deze overeenkomst op de rechtsopvolger(s) als hiervoor bedoeld, een en 
ander overeenkomstig de Wet Arhi.

3. Alvorens de overeenkomst te beëindigen op grond van het eerste lid, onder b of c, overleggen 
gemeenten of de situatie op andere wijze kan worden opgelost. 

4. Een gemeente kan daarnaast uit deze overeenkomst treden (voor haar deel beëindigen), waarbij een 
opzegtermijn van ten minste zes maanden in acht wordt genomen vanaf het moment dat tussen 
gemeenten overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder beëindiging plaats kan 
vinden. 

5. Bij beëindiging overeenkomstig dit artikel wordt de volgende procedure voor het vaststellen van de 
financiële en organisatorische voorwaarden in acht genomen:

a. De gemeente die wil beëindigen maakt dit in een aangetekende brief kenbaar aan het 
bestuurlijk overleg;

b. Het bestuurlijk overleg stelt een voorstel vast voor de voorwaarden waaronder uittreding 
plaats kan vinden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de betrokken gemeente de kosten 
draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van honorering van het verzoek. 

6. Tot de financiële verplichting behoren in ieder geval alle directe en indirecte kosten die uit de 
begroting van het Veiligheidshuis herleid kunnen worden, of aantoonbaar door de uittreding voor 
rekening van de gemeente Roermond komen, waaronder onder meer huursommen en de kosten die 
ontstaan als gevolg van (bovenformatief) personeel .Onder de kosten van bovenformatief personeel 
wordt onder meer verstaan de kosten voorvloeiende uit het formeel werkgeverschap door de 
gemeente Roermond  voor het betreffende personeel, waaronder begrepen langdurige ziekte, 
juridische kosten bij ontslag, boventalligheid, ontslagkosten (transitievergoeding en WW-kosten).

7. Indien meer dan twee derde van de gemeenten een verzoek tot uittreding doen, wordt dit verzoek 
tot uittreding gezien als een verzoek om beëindiging van deze overeenkomst en wordt 
overeenkomstig de procedure in het vijfde lid, de verdeling van de kosten als omschreven in het 
zesde lid, vastgesteld. De totale kosten voor opheffing van het Veiligheidshuis als gevolg van 
beëindiging van deze overeenkomst worden gedragen door de gemeenten, overeenkomstig de 
verdeelsleutel, bedoeld in artikel 9, derde en vierde lid en bijlage 1.
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Artikel 17: Wijziging overeenkomst
1. Gemeenten kunnen deze overeenkomst schriftelijk wijzigen.
2. Wijzigingen overeenkomstig het eerste lid, waaronder mede begrepen aanvullingen, hebben slechts 

rechtskracht indien schriftelijk overeengekomen tussen gemeenten en voorzien van handtekeningen 
van rechtsgeldige vertegenwoordigers van gemeenten.

3. De bijlagen bij deze overeenkomst kunnen worden gewijzigd, zonder dat hiertoe een verplichting tot 
wijziging van deze overeenkomst volgt. Het bestuurlijk overleg is bevoegd tot wijziging van bijlage 1. 

4. Wijzigingen van een of meer bijlagen hebben geen rechtskracht dan nadat Partijen de gewijzigde 
versie van de betreffende bijlage, die integraal in de plaats treedt van de voorheen geldende versie, 
hebben ondertekend.

5. Indien wijzigingen in wet- en regelgeving of bezuinigingsmaatregelen optreden die van invloed zijn 
op de inhoud van deze overeenkomst treden gemeenten in overleg om vervangende afspraken te 
maken. Gemeenten doen bij het maken van de nieuwe afspraken zoveel mogelijk recht aan de 
intenties die gemeenten hadden bij het aangaan van deze overeenkomst, waarbij het uitgangspunt is 
dat de totale kosten voor het Veiligheidshuis als gevolg van wijziging van deze overeenkomst worden 
gedragen door de gemeente of de gemeenten die het betreft. Tot deze kosten behoren ook de 
kosten als gevolg van personeel dat boventallig is geworden en te betalen huursommen voor de 
looptijd van de betreffende huurovereenkomst. In geval van wijziging als gevolg van een verzoek van 
meerdere gemeenten, worden de kosten verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel, bedoeld in 
artikel 9, vierde lid. 

Artikel 18: Geschillenbeslechting
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een der bepalingen van deze overeenkomst tast de 

rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan. 
3. Een geschil over deze overeenkomst wordt geacht aanwezig te zijn indien een der gemeenten dit in 

een aangetekende brief aan de andere gemeenten kenbaar maakt. Alsdan verrichten gemeenten 
alle inspanning naar redelijkheid en billijkheid om het geschil minnelijk op te lossen.

4. Getracht wordt een geschil in eerste instantie te beslechten in het voorbereidingsoverleg. Slechts 
indien het voorbereidingsoverleg het geschil niet kan beslechten, wordt het geschil voorgelegd aan 
het Bestuurlijk overleg Veiligheidshuis Midden-Limburg. 

5. Indien het geschil niet kan worden beslecht conform het vierde lid, leggen gemeenten het geschil 
voor aan de daartoe bevoegde rechter in de Rechtbank Limburg.

Artikel 19: Archivering

Partijen dragen zorg voor de archiefbescheiden op een door hen te bepalen wijze overeenkomstig de 
Archiefwet

Artikel 20: Inwerkingtreding en looptijd 
1. Deze overeenkomst is op 1 mei 2021 in werking getreden en geldt voor onbepaalde tijd.  
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst geldt de procedure, bedoeld in artikel 15, vijfde lid.
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Artikel 21: Publiekrechtelijke verplichtingen
De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel volgend uit deze overeenkomst worden niet 
ten uitvoer gelegd in strijd met publiekrechtelijke verplichtingen.

Artikel 22: Citeerwijze
Deze overeenkomst wordt aangehaald als: Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Midden-
Limburg.

Aldus overeengekomen:
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Gemeente Echt-Susteren

In dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de burgemeester

Datum en plaats:

Handtekening: 
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Gemeente Leudal

In dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de burgemeester

Datum en plaats:

Handtekening: 
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Gemeente Maasgouw

In dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de burgemeester

Datum en plaats:

Handtekening: 
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Gemeente Nederweert

In dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de burgemeester

Datum en plaats:

Handtekening: 
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Gemeente Roerdalen

In dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de burgemeester

Datum en plaats:

Handtekening: 
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Gemeente Roermond

In dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de burgemeester

Datum en plaats:

Handtekening: 
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Gemeente Weert

In dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de burgemeester

Datum en plaats:

Handtekening: 


