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Overeenkomst Solidariteitsafspraken Zuid-Kennemerland Jeugdzorg 

2015 
 

De ondergetekenden; 

 

Gemeente Haarlem, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. M. Snoek (wethouder Jeugd), 

daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door mr. B.B. Schneiders 

in zijn hoedanigheid van burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester en 

wethouders van <datum>, 

Gemeente Bloemendaal, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….., 

daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet bevoegd zijn/haar hoedanigheid van 

burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester en wethouders van <datum>, 

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. 

P.J. Heiligers, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet bevoegd in zijn 

hoedanigheid van burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester en 

wethouders van <datum>, 

Gemeente Heemstede, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. M. Heeremans, daartoe op 

grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet bevoegd in haar hoedanigheid van burgemeester, 

handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester en wethouders van <datum>, 

Gemeente Zandvoort, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G. J. Bluijs (wethouder jeugd), 

daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door mr. N. Meijer in zijn 

hoedanigheid van burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester en 

wethouders van <datum>, 

 

Hierna te noemen: de deelnemende gemeenten 

Besluiten: 

De Overeenkomst Solidariteitsafspraken Zuid-Kennemerland Jeugdzorg 2015 aan te gaan 

 

Overwegende dat 

- De deelnemende gemeenten solidariteit in de regio belangrijk vinden voor een goede en 

duurzame zorg voor jeugd; 

- Daarbij een goede uitvoering door gecontracteerde zorgaanbieders en het samen in stand 

houden van zwaardere en duurder vormen van zorg van belang zijn; 

- De colleges van de deelnemende gemeenten krachtens artikel 160, eerste lid aanhef en onder e  

van de Gemeentewet bevoegd zijn deze overeenkomst aan te gaan 

 

Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1  Definities 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. voorziening jeugdzorg uit de 1
e
 tranche: 

 Jeugdbescherming 

 Jeugdreclassering 

 Jeugdzorg Plus 

 Jeugd en opvoedhulp 
 Landelijk werkende instellingen 

b. macrobudget: het budget dat gemeenten via de Rijksuitkering ontvangen voor de 

voorzieningen jeugdzorg uit de 1
e
 tranche. 
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c. Gecontracteerde zorgaanbieders: die aanbieders die door deelnemende gemeenten zijn 

gecontracteerd om zorg en diensten te leveren overeenkomstig de onder a. genoemde 

voorzieningen. 

 

Artikel 2 Doel van de overeenkomst 

Het doel van de overeenkomst is om tussen deelnemende gemeenten afspraken vast te leggen 

waardoor uitvoering gegeven kan worden aan financiële solidariteit ten aanzien van de kosten van 

voorzieningen jeugdzorg 1
e
 tranche. 

 

Artikel 3 Uitgangspunten solidariteitsafspraken 

De kosten voor de voorzieningen jeugdzorg uit de 1e tranche worden verdeeld naar rato van het 

macrobudget. Dit houdt in dat: 

a. elke deelnemende gemeente vooraf, op basis van de verkregen rijksbijdrage, een percentage 

van de begrote kosten voor deze voorzieningen uit het -eigen - hiervoor gereserveerde 

gemeentelijk budget betaalt aan de gecontracteerde zorgaanbieders.  

b. verrekening op daadwerkelijk gebruik naar gemeente met gesloten beurs gebeurt (feitelijk dus 

niet) plaatsvindt omdat de voorcalculatie gelijk is aan de nacalculatie.  

c. de gemeenten bij overschrijding van de begrote kosten deze kosten achteraf verevenen naar 

dezelfde verdeelsleutel, te weten naar rato van het macrobudget.   

 

Artikel 5 Verdeelsleutel voor bepalen bijdrage 

a. De verdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten wordt bepaald door het 

aandeel dat elke gemeente heeft in het totale macrobudget van de deelnemende gemeenten 

voor de betreffende voorzieningen. In onderstaande tabel worden de betreffende percentages 

weergegeven. Het gaat hierbij om het aandeel wat elke deelnemende gemeente heeft in het 

totaalbudget voor de voorzieningen in de 1
e
 tranche. 

 

Gemeente % macrobudget 2015 

Haarlem 81,16 % 

Heemstede 06,37 % 

Bloemendaal 03,61 %  

Zandvoort 07,06 % 

Haarlemmerliede 01,80 % 

Totaal 100% 

 

b. Deze percentages gelden voor 2015. Indien sprake is van een verlenging van deze  

overeenkomst zullen deze percentages eventueel opnieuw worden vastgesteld. Dit hangt af 

van wijzigingen in het macrobudget en de toekenning daarvan per deelnemende gemeente. 

 

Artikel 6 Manier van afrekenen bijdrage 

a. Betaling aan gecontracteerde zorgaanbieders gebeurt via maandelijkse bevoorschotting voor 

het gecontracteerde bedrag door elke deelnemende gemeente. 

b. Indien er sprake is van overschrijding waarbij de solidariteitsafspraken worden aangesproken, 

wordt dit verrekend middels de bevoorschotting die de gecontracteerde zorgaanbieders 

ontvangen. 

 

Artikel 7 Overlegstructuur 

a. In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst zullen deelnemende gemeenten met 

elkaar in overleg treden (zowel bestuurlijk als ambtelijk). Periodiek wordt bekeken of de 

uitgangspunten uit deze overeenkomsten worden nageleefd door alle deelnemende gemeenten. 

b. De deelnemende gemeenten sturen in gezamenlijk overleg op de manier waarop de aanbieders 

van betreffende voorzieningen invulling geven aan de maatregelen die nodig zijn voor 

uitvoering van deze overeenkomst. 
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c. Alle deelnemende gemeenten wijzen een contactpersoon aan welke als aanspreekpunt fungeert 

bij de uitvoering van deze overeenkomst. 

 

Artikel 8 Aanvullingen en/of aanwijzingen 

a. Indien één der deelnemende gemeenten na ondertekening van deze overeenkomst een 

wijziging  van enige bepaling van de overeenkomst verlangt dan wel een aanvulling op de 

overeenkomst, zal deze gemeente zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling 

schriftelijk voorleggen aan de andere deelnemende gemeenten.  

b. In het eerstvolgende bestuurlijke overleg zal over het voorstel worden gesproken.  

c. Indien wenselijk of noodzakelijk geacht, kan deze overeenkomst worden gewijzigd door een 

daartoe strekkend besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van deelnemende 

gemeenten. 

 

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden 

a. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigd kan worden voortgezet, zullen de 

gemeenten over de noodzaak van wijziging van deze samenwerkingsovereenkomst met elkaar in 

overleg treden. 

b. De gemeenten treden in overleg binnen vier weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere 

gemeenten schriftelijk heeft medegedeeld. 

c. Indien het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid, kan elk der gemeenten deze 

overeenkomst opzeggen.  

 

Artikel 10 Geschillenregeling 

Partijen treden met elkaar in overleg, indien één van de partijen van mening is dat er sprake is van een 

geschil. Ieder geschil tussen partijen ter zake de overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd 

aan de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij partijen 

alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen. 

 

Artikel 11 Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening ervan door alle deelnemende gemeenten en 

wordt aangegaan tot en met  31 december 2015. Indien gewenst kan deze overeenkomst met 1 jaar 

worden verlengd. Hiertoe dient een daartoe strekkend besluit van de colleges van burgemeester en 

wethouders van deelnemende gemeenten plaats te vinden voor 31 december 2015.  

 

Aldus overeengekomen en ondertekend op (datum) 
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Gemeente Haarlem 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Bloemendaal 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Heemstede 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Zandvoort 


