
Samenwerkingsovereenkomst 

tussen

Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
De Wolden

en

gemeente De Wolden



Partijen

Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden, gevestigd in De 
Wolden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Cornelus H. D. de Rijk, 
voorzitter, hierna te noemen “ de stichting”; 

en

de gemeente De Wolden, gevestigd aan de Raadhuisstraat 1 te Zuidwolde, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jan van ‘t Zand, wethouder, hierna 
te noemen “de gemeente”;

Nemen in overweging dat:

 de gemeente De Wolden heeft besloten om de onafhankelijke 
cliëntondersteuning zoals genoemd in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet uit te laten 
voeren door de Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden;

 de stichting en de gemeente afspraken willen maken om invulling te geven 
aan hun wederzijdse relatie en postie, en aan een constructieve 
samenwerking. 

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 – Periodiek overleg stichting-gemeente
1. In 2020 is er in ieder geval elk kwartaal een overleg tussen (een delegatie 

van) het bestuur en de wethouder die verantwoordelijk is voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

2. Vanaf 2021 wordt het achter 1. genoemde overleg gekoppeld aan de 
jaarplancyclus (begroting, tussenrapportage en jaarrekening) van de 
gemeente.

3. De agenda voor het periodieke overleg wordt uiterlijk een week voor de 
datum van het overleg in afstemming tussen stichting en gemeente 
opgesteld en bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. Stand van zaken uitvoering begroting en/of jaarrekening;
b. Rapportage werkzaamheden onafhankelijke cliëntondersteuners;
c. Signalen uit de werkzaamheden van de onafhankelijke 

cliëntondersteuners; 
d. Algemene trends en ontwikkelingen sociaal domein, die (mogelijk) van 

invloed zijn op de onafhankelijke cliëntondersteuning.



Artikel 2 – Begroting, tussenrapportage en jaarrekening
1. De stichting stelt jaarlijks een begroting met toelichting op die dient als basis 

voor de door de gemeente te verstrekken financiele bijdrage;
2. De begroting omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

- Kosten inzet cliëntondersteuners;
- Organisatie- en huisvestingskosten;
- Communicatie- en promotiekosten;
- Kosten deskundigheidsbevordering.

3. De begroting heeft betrekking op het jaar volgend op het jaar van indiening, 
en de daaropvolgende drie jaren.

4. De begroting wordt jaarlijks vóór 1 september ingediend.
5. Overleg tussen stichting en gemeente over de ingediende begroting vindt 

plaats vóór 15 oktober. 
6. Na vaststelling van de gemeentebegroting ontvangt de stichting zo spoedig 

mogelijk maar uiterlijk 15 december een brief waarin de financiële bijdrage 
voor het daaropvolgende jaar wordt meegedeeld.

7. De jaarrekening van de stichting moet uiterlijk 15 februari van het jaar, 
volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, bij de 
gemeente worden ingediend. 

8. Uiterlijk 1 april daaropvolgend ontvangt de stichting van de gemeente een 
schriftelijke reactie op de ingediende jaarrekening. 

Artikel 3 – Bevoorschotting
De toegekende bijdrage wordt in vier termijnen aan het begin van elk kwartaal 
overgemaakt naar de stichting.

Artikel 4 – Financiele administratie
Na afstemming met de gemeente kan de stichting haar financiële administratie 
door een externe organisatie laten verzorgen.

Artikel 5 – Ambtelijk aanspreekpunt
De communicatie tussen stichting en gemeente verloopt primair via een door de 
gemeente aan te wijzen ambtelijk medewerker. 

Artikel 6 – Duur en beëindiging
1. Deze overeenkomst geldt na ondertekening voor onbepaalde tijd.
2. De werking van deze overeenkomst komt regelmatig aan de orde tijdens het 

in artikel 1 lid 1 genoemde overleg.
Uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van de eerste contractperiode gaan 
stichting en gemeenten met elkaar in gesprek over de mogelijkheden tot 
verlenging, wijziging, dan wel beëindiging, van deze overeenkomst.



Artikel 7 – Geschillen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die 
mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel 
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en die niet in goed 
onderling overleg kunnen worden opgelost, worden beslecht door gezamenlijk 
aan te wijzen mediator. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen 
partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te 
leggen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 2019,

Namens Stichting Onafhankelijke        Namens de gemeente De Wolden, 
Clientondersteuning De Wolden,
C. H. D. de Rijk, voorzitter Jan van ’t Zand, wethouder


