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Dienstverleningsovereenkomst  
 

Uitvoeringstaken Jeugdhulp opnamevervangende behandeling en behandeling met 
verblijf (Segment 1) 

 

tussen 
 

Gemeente Weert 
 

en 
 

 

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal 
domein Limburg-Noord 
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NAVOLGENDE PARTIJEN: 
 
1. de gemeente Weert, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester mr. R.J.H. 

Vlecken, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’; 
 
EN 
 
2. de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR), gevestigd te 

Venray, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd de directeur mevrouw J. Kuijpers, hierna te 
noemen: ‘Opdrachtnemer’; 

 
GEZAMENLIJK TE NOEMEN PARTIJEN, TEVENS AFZONDERLIJK PARTIJ, 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT, 
I. Opdrachtgever op 26 januari 2021 besloten heeft tot de uitvoering van een gezamenlijke 

inkoop met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, ten aanzien van gespecialiseerde 
jeugdhulp voor ‘Behandeling met Verblijf en Crisishulp’;  

II. In Noord-Limburg heeft Opdrachtnemer de taak heeft om namens de deelnemende 
gemeenten onder meer het contractmanagement uit te voeren in het kader van het sociaal 
domein, waaronder de Jeugdwet;   

III. Opdrachtnemer heeft aangegeven de uitvoerende taken ten behoeve van 
‘Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp’ voor de 
gemeenten in Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg-West uit te willen en kunnen 
voeren;  

IV. Opdrachtgever deze opdracht aan Opdrachtnemer wil gunnen;  
V. Partijen de randvoorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, vastleggen in deze 

dienstverleningsovereenkomst; hierna te noemen: overeenkomst. 
 
 
 
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:  
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Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
 
a. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur, zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van de 

regeling; 
 
b. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de 

regeling; 
 
c. Combinaties:    combinatie van jeugdhulpaanbieders; 
 
d. Diensten: uitvoering van alle taken, als bedoeld in art. 2, derde lid van 

deze overeenkomst; 
 
e. Dienstverlening: jeugdhulp Opnamevervangende behandeling en behandeling 

met verblijf en Crisis; 
  
f. Dienstverleningsovereenkomst: deze overeenkomst waarin is vastgelegd onder welke 

voorwaarden de uitvoerende taken van Opnamevervangende 
behandeling en behandeling met verblijf en Crisis aan 
Opdrachtnemer worden verstrekt; 

 
g. Opdrachtgever: een gemeente die een opdracht aan Opdrachtnemer heeft 

verstrekt; 
 
h. Opdrachtnemer: de Modulair gemeenschappelijke regeling (MGR); 
 
i.  Regeling: Modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein 

Limburg-Noord.  
 
Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst 
1. Opdrachtgever draagt aan Opdrachtnemer op, gelijk deze in opdracht aanneemt, het 

uitvoeren van de uitvoeringstaken inzake de Dienstverlening. 
2. Gelet op het eerste en het tweede lid voert Opdrachtnemer de volgende diensten uit ten 

behoeve van Opdrachtgever: 
 
Contractmanagement 

Het aangaan en onderhouden van een relatie met Combinaties en het toezien op de 
voortgang en het nakomen van de contractafspraken door middel van: 
• Monitoring van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren; 
• Advisering aan Opdrachtgever gericht op verbeteringen in het sociaal domein; 
• Het voeren van contractgesprekken waarbij op basis van ontwikkelingen en signalen met 

Combinaties verbeter- en vervolgafspraken worden gemaakt;  



Dienstverleningsovereenkomst Segment 1   Pagina 5 van 9 

• Het toetsen van de naleving op de contractvoorwaarden; 
• Monitoren van indicatoren bedrijfsvoering van de betrokken Combinaties o.a. door 

middel van jaarrekeningenanalyses; 
• Het uitvoering geven aan materiele controles; 
• Er wordt samenwerking gezocht met externe partijen met bijvoorbeeld het RIEC, het IKZ, 

zorgkantoren en zorgverzekeraars; 
• Het afstemmen van de contractgesprekken met de contractmanagers van de regio 

Midden Limburg Oost en Midden Limburg West i.v.m. hun verantwoordelijkheden voor 
andere segmenten van de jeugdhulp. 

 
De resultaten van de contractmonitoring en contractgesprekken worden minimaal drie maal per jaar 
in periodieke rapportages samengevat.  
 
Contractbeheer 

Het beheren van de overeenkomsten inzake Dienstverlening door middel van: 
 
• Het registreren en archiveren van (data uit) de overeenkomsten en het bewaken en 

signaleren van expiratiedata van de overeenkomsten;  
• Het bewaken van contractvoorwaarden, kwaliteitseisen en het verstrekken van 

managementinformatie aan Opdrachtgever; 
• Zorgdragen voor tijdige en volledige informatievoorziening aan Opdrachtgever en 

Combinaties; 
• Het onderhouden en door ontwikkelen van systemen voor beheer van de 

overeenkomsten en het contractmanagement. 
 
Data -analyse en monitoring 
Het ontwikkelen, beheren en periodiek verspreiden van een regionaal dashboard, gebaseerd op door 
de gemeenten aangeleverde data uit het berichtenverkeer. 
 
Financiën en administratieve inrichting 

• De inning van de voorschotten bij de gemeenten; 
• Het verrichten van betalingen van voorschotten aan de Combinaties op basis van een 

maandelijkse factuur ter grootte van 1/12 deel van het voor de betreffende combinatie 
afgesproken jaarbedrag minus de verwachte uitgaven voor 2023 voor de Dienstverlening 
bij niet-gecontracteerde aanbieders; 

• Het verrichten van betalingen aan Opdrachtgever voor declaraties van Opdrachtgever 
voor het niet-gecontracteerde zorg die onder de Dienstverlening valt; 

• Het verrekenen van de betalingen aan Opdrachtgever zoals benoemd onder de vorige 
bullit volgens dit schema: 
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Declaraties 
betrekking hebbend 
op 

Uiterlijke 
indieningsdatum bij 
de MGR 

Worden uitbetaald 
voor: 

Worden verrekend met de 
Combinaties met de uitbetaling 
van: 

Kwartaal 1 30 april 2023 15 mei 2023 Mei 2023 
Kwartaal 2 31 juli 2023 15 augustus 2023 Augustus 2023 
Kwartaal 3 31 oktober 2023 15 november 2023 November 2023 
Kwartaal 4 31 januari 2024 15 februari 2024 2e deel december 2023 termijn 

 

• Het na afloop van het jaar faciliteren van de verrekening op basis van het werkelijk 
verbruik van de zorg voor de Dienstverlening; deze verrekening vindt plaats op basis van 
door Opdrachtgever gevalideerde data over het werkelijk verbruik van de jeugdhulp voor 
de Dienstverlening; 

• Het opvragen, ontvangen, beoordelen en verspreiden van de 
productieverantwoordingen van de Combinaties na afloop van het jaar. 

• Het opstellen van een periodieke rapportage ten behoeve van de gemeenten en de 
penvoerders van de Combinaties. Deze rapportage bevat: 

o De ontvangen bedragen van gemeenten; 
o De betaalde bedragen aan de penvoerders van de Combinaties en de daarmee 

verrekende bedragen voor niet gecontracteerde zorg; 
o De betaalde bedragen aan Opdrachtgever voor vergoeding van de betalingen aan 

de niet gecontracteerde aanbieders; 
o De beschikbare informatie met betrekking tot het werkelijke gebruik van 

Jeugdzorg uit de Dienstverlening door Opdrachtgever. 
• Ten behoeve van de bijzondere toegang  wordt regionaal een onafhankelijk voorzitter 

aangetrokken. Hiertoe zal één van de gemeenten als penvoerder optreden. De kosten die 
hiermee gepaard gaan komen ten laste van de deelnemende gemeenten. De financiële 
afhandeling van de kosten van de voorzitter bijzondere toegang en de secretariële 
ondersteuning (betaling aan penvoerder en inning bij de deelnemende gemeenten) loopt 
via de MGR. 

 
3.   Partijen kunnen nadere afspraken maken over de wijze van rapporteren. 
 

Artikel 3: Vergoeding en declaratie 
1. Voor de diensten genoemd in artikel 2, derde lid is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de 

volgende vergoeding verschuldigd: €23.600,-- per jaar. 
2. De vergoeding geldt voor het jaar 2023. Met ingang van 2024 wordt de vergoeding jaarlijks op 1 

januari geïndexeerd aan de hand van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 
(OVA). Het per 1 januari van het jaar T toe te passen indexcijfer wordt bepaald op basis van het 
voorlopige indexcijfer dat in september van het jaar T-1 wordt/is gepubliceerd. Andere stijgingen 
van prijzen en tarieven dienen uitdrukkelijk overeengekomen te worden. 

3. Opdrachtnemer stuurt haar declaraties als volgt naar opdrachtgever: 
• Halfjaarlijks in januari en juli van dat jaar.  
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Artikel 4: Geheimhouding 
1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking 

tot alle gegevens, waarvan Partijen of de personen waarvan Partijen zich bij de uitvoering van de 
werkzaamheden bedient, kennis neemt en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben. 

2. Indien dit vereist is voor een adequate naleving van wet- en regelgeving op het terrein van 
privacy- en persoonsgegevens gaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar een 
verwerkersovereenkomst aan. 

3. Opdrachtnemer verplicht zich de resultaten van onderzoeken, inventarisaties en evaluaties van 
zijn taken of de taken van Opdrachtgever geheim te houden en zal deze niet ter kennis van 
derden brengen anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of rechterlijk bevel.  

 
 

Artikel 5: Onvoorziene omstandigheden en wijziging overeenkomst 
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden in overleg indien er sprake is van onvoorziene of 

gewijzigde omstandigheden, die van dien aard zijn dat deze overeenkomst behoort te worden 
gewijzigd. 

2. Partijen zullen als redelijk handelende Partijen alles in het werk stellen om met elkaar tot een 
gewijzigde of nieuwe overeenkomst te komen. 

  
 
Artikel 6: Toepasselijk recht en conflictbepaling  
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend 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. Deze overeenkomst doorkruist niet de publiekrechtelijke verhoudingen tussen Partijen dan wel 

hun overige rechten en verplichtingen op basis van publiekrecht.  
 
 

Artikel 7: Nakoming en verzuim 
1. Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit deze overeenkomst, mede ten aanzien van het 

kwalitatieve niveau niet goed, tijdig en volledig nakomt zal Opdrachtgever met Opdrachtnemer 
in overleg treden. 

2. Indien het overleg als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel niet tot aanpassingen leidt, zal  
Opdrachtgever hiervan schriftelijke melding doen aan Opdrachtnemer, inclusief de aard en de 
omvang van de onjuistheden en/of onvolledigheden. Hierbij zal Opdrachtgever tevens een 
redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen dient te hebben 
voldaan.  

3. Indien Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen is hij 
in verzuim en komen Opdrachtgever in dat geval alle rechten toe die de wet hem toekent.  
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Artikel 8: Aansprakelijkheid en verzekering 
1. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de 

andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door deze Partij geleden of te lijden schade, 
welke direct verband houdt met de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 2, derde lid.  

2. Een tekortkoming is niet toerekenbaar in het geval van overmacht, waarvan in het kader van 
deze overeenkomst is in ieder geval sprake is bij: 
a) calamiteiten, zoals brand, ernstige wateroverlast (blusschade, overstroming); 
b) ernstige schade als gevolg van kwade opzet van derden (verlies van cruciale 

gegevensbestanden door verduistering, braak, vernietiging); 
c) ernstige netwerkstoringen, softwarecrash, wanprestatie door derden waar Partijen 

afhankelijk van zijn. 
3. Tot overmacht wordt echter niet gerekend: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de 

overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege Opdrachtnemer. 
4. Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. 

Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Als vermogensschade komen 
mede voor vergoeding in aanmerking:  
a) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;  
b) redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;  
c) redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.  
Tevens komen alle kosten die de schadelijdende Partij maakt voor herstel van eventuele schade 
en/of die de Opdrachtgever maakt voor het alsnog uitvoeren van de opdracht door een derde, 
voor vergoeding in aanmerking.  

 
5. De Partij die in zijn verplichtingen tekortschiet vrijwaart de andere Partij voor eventuele 

aanspraken van derden op vergoeding van de schade.  
6. Partijen dragen er zorg voor dat zij adequaat verzekerd zijn en blijven gedurende de looptijd van 

de overeenkomst voor de wettelijke en beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid. 
 
Artikel 9: Machtiging 
Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer een machtiging om namens haar feitelijke handelingen 
te verrichten in het kader van de taken als bedoeld in artikel 2, welke door ondertekening van deze 
Dienstverleningsovereenkomst door Opdrachtnemer wordt geaccepteerd. 
 
 

Artikel 10: Duur en einde overeenkomst 
1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2023 en wordt aangegaan voor 2 jaar, met 

de mogelijkheid deze jaarlijks te verlengen.  
2. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts van kracht indien schriftelijk 

overeengekomen.  
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Aldus door Partijen overeengekomen te Venray op  

 
Gemeente Weert     Modulaire gemeenschappelijke  

regeling sociaal domein Limburg-Noord 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken      
burgemeester      directeur 
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