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Samenwerkingsovereenkomst
Een 10 voor de jeugd 2.0.
De anderzgetakenden:
Oe navolgende publiekrechtelijke rec htsperso nen:

a. Gemeente Helmond, in deza rechtsgeldig verte genw oordigd daa r weth ouder mevtauw Darm8ns,
portetaulllehouder laugd, apg basls van een volmacht van de burgermee ster en handelend ter
ultvoering vs n het besluit van het college d.d. «datum> ,
•

Gemaente Geldrop-Mierlo, In deze rech tugaldl verte genwo ordigd door wethouder de heer Van
Ote rdi]k, portefeulllehouder Jeugd, og bals van een volmac ht van de burgemeesar an handelend
ter ultvoering van het beslult van het college d.d, <datum,

c.

Gemeente Nuenena .a, in deze rechtsgeldlg vertega nw cordlgd door wethouder de hee r
sultans, portefeu'llehaudet Jeugd, p bas van ee n volm acht van de bure@m eester en
handel end ter utvering van het bestutt ven het college d.d.

d.

Gemeente San en Breugel , In deze rechtsgel dig vertege nwoordigd door wethouder de heet Van
Llemp d, portefeuillehouder leugd, op basis van en volmach va de burgemee ste r en
handelend ter uitva aring van het bestuk van heat college d.d,

e.

Gemee nte Waa lre, in dee rechtsgeldig vertegenwoo rdigd daar w etho uder merauw Sjaww,
portefeulllehouder Jeugd, op basis ven sen volma cht van de burgem eester en handeand ter
ultvoering van heat baslult van het cal/ege d.d. <datum >

t.

Gemee nte Veldhoven, I deze rechtsgeidlg vertagenwa ardlgd daor wethouder mevrou w Van
Dongen·lamnars, porte leu lllehouder Jeugd,

o basis van ee n volma cht van de burgm@ester en

handelend ter uitvoer'ng van het be»lult van datum >
g.

Openbaar lichaa m Peelgemeonta n, In dere rechtsgeldig vertegenw oordigd door de voorzitter, de
handelt ter uitvoeri g var het bet uit van het dagel]ka bestuur d.4, 10

me 021.

hierna partijen a. tut en mat f. afzonderiljk te naem an 'de geme ente,g. afzonderlijk te noemen
'Pea l'gem eenten' en gea me niljk aa n te dulden als 'parti jen'.

e bestuur#k vertege nwoordigers

namens parti jen hlers aftarderl)k te dulden als 'deelneme r' en gezam enll]k te dulden al

'dee!namers'.

a

gartl/e n onder a toten met e, en onder g, eerder een l et -vrlJblljvende netwerksamenw erking
random de inkaop van de jeugdhulp zijn aangegaan me t al s doel de iweltett van de inkap te
verstevigen, minder kwetsbaar te zijn op dee taakuitv oering en de kosten ervan te beteer sen.

b, da in daze overweginge n ander a. genoemde parti]en In december 1019 bestuur/ k
overeenstemmi ng hebben berel kt over de bestuurlijke kaders an uitgang spunte n random de
governance van dee nlet-vrl/bll/vende netwerksamene rking Ean 1C var da]augd, 1o
vastgel egd In de rapportage Netwerks amenw erking nkacp jeugd hulp d.d, 15 dec em ber 219.
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c.

el deze overweg/gen ander o.genoem de partijen de bestuurllke kaders en altgangsp unten
juridisch hebben verankert in de praatrechtelijke' a me rwerlrgovereenkomst Een 10 voor
de jeugd,

d.
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da gem eente Veldhoven te kennen heeft gegeven graag te wi'ten ars /ulter by de
netwerksa menwer idng c.a. de sam enwer kingsoveree nkomst £en 10 vaar de jeugd . Zj
ondanst !jh de testuurlljke kaders an uit gangspunten raa ls vastgelegd in de rapportage
Netwerksa menw erking inkoop Jeugdhulp d.d. 1S dec em ber 2019.

e.

dein deze overwegingen onder a. genoemde pent/jan unaniem instemmen met

het

aanslulte n van

de gemeente Vet!haven b!] de nat«er#samenw eriing en de sarrenwerkingsovereenkomst.
f.

A ikel33. van de samenwerk/ngsovereenkomt ven met 2070 bepaa lt dat in gaval van unanierne
Instemmi ng een e maa rta kan toetreden door het openbreken en aa npassen en opnieuw
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Verkhran tla volrt te tu/n overeargekarman:

ar/kelt legt /r eprlng
1.

2.

Netwerks ame nwerklrg. de sam enwerking tussen partijen o het ablead van l kaop jeu gdhulp.
Da r/] sta t net wer ks murw erking voor het wand bra en opgavegeri chte barakt r van de
am erwe klng.
e stuarljk plattarmn Een L0 voor de jeugd (). haagste bestuurt/k ongaan In de
netwerksamenwerktns. De deelnemers, zijnde bestuurders met portefe ullla jeugd, in de
netwerksamenwerking vorme n teamen het ,

3.

estuur/)k regietsa fan I0 vca r de leugd (8RT); het 8f 5rg de degelijk«se bestuurlljke t urlng
op de netwerksamenwer king. Het A T a rdt bee t doo r arke dee lnemers vanult het P F. Daarbl]
geldt sen alsp legal/ngsbeginsek, tn het AT nemen piaats; de deel nemer vanult da gemeente
Hel mand, één deelneme t vanuit Pee l emee nten

.q. de gemeen te n sten, Dure, Gemert-lekel,

Laa rbeek enSamaren én één deelneme r vanult de gemee nten Geldropg-Mier lo, Nuenen ca., 5an

ma Breugel, Veldhov en en Waalre.
4.

Programmamanage r: secretaris er eerste advs aur van het ? F en het RT, teven
ambtel[k opdrachtnemer van het A T en daarmee ambtetl/k verantwo ordelijk voor de regie

o de netwerksa menwerkhg Een
S.

10vaar de [zeugd.

Werkell]ke loonkas ten : dez e kosten kunnen batralfan: 1. Da

m de begroting Een 10 voor de laugd

beg"ote loonkosten van functies, die Ingebracht worden In de netwerksamenwerking vanuit
partijen. DOeze laonkoster worden, ongeacht ol sprake ls van vaste, t]dat,ke at Inhuurkrachten
eo
iaten r n atbola
dat patin
de ten w r in g
me netwnisrev enting eie rawer.ngvore n instbag le f ob insowngado mats prote a/galoo ts@n in itehe
rvrtegva rre n. Er ia pet te va ten ubeirq h e/pte] tevog th deno«teeime t, confer de dehrtie van de' ge hnd t?
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binnen aart /en, bereke nd op basis on de sala rislasten behorend tot het m imum van de
fun ctieschaal var de betreffende functie, naar rato van de benodigde formatieve capaciteit. 2, De
werkelljka Inhu utha sten van de netwerk#namenweridng, waarvoor gerants Hel mond als
contractpartij aptree dt, cp lunties dle niet opgevuld kunnen worden met capacitert / kw aliteit
e se/t kbaar blnncn partijen.

1.

0e netw erksamenw erking bet reft da uitvoer/ng van take n op het zted van inkoop /eugdutp, ten
behoeve van het berken van de doelstelll gen genoem d in lid à en 3van onderhavl art/ el à.
Order de inkoop van jeugdhulp verstaan we:
a. Het geamnentjk stellen van daalsn random de lnkoa var jeugdhulp.
• Het llezen van een passende manier van bakasttgen van de jeugdhulp
c. Hst vaarberelden van contrac ten ret rorgaanbleders, ter bes luitvormig
n door port/jan.
Het ma nagen van de cant/a ctan en de w j a van relatiebeheer van zorgaanbieders.
Hae ar te gaen met de taewlflng naar de ]augdhulp, welke eren lokale
verantwa rdelpkheid hs en lokaal wordt ingericht.

d.
e.

2.

Partijen mak en het verschil voor jeugdigen en gezinnen In de el gem ee nten, Dat doen part]en
vult zes gedeelde professionele bestuurll]ke ambities;
a. Het verschl) a ken vaa r de dalgrcep, van gaat tot klei.
b. Kinde ren en jongere n als mensen zen, ronder onnod ig te problematiseren,
t. 5ucassen {groot en klein} een 9odium bied en,
d. Een dynami sche cirkel van verbinding tussen part/jen rondom de Jeu gdhul , waarbi/ er
een ruimte ls voarzaabiaders dle nie t voldoen aan verelrta van rechtmatlgheld er/ ot
continuftei.
e. e haarsbsre kaste n, kastenbewu st handelen en publeke en politieke verantwoording
afleggen over het koten/iv«au.
t. Een kwalbatlef goede, effectieve organisat ie, van preve ntlef tot uratlef en n ovatie! uaar
het nadir s.

3.

De netwerksamenwerki ng bangt de kallte Rt en ca nt huhtal t van zang, mnaakt robuust el
kracht'ge partner h relatie tot zorgaanbhedey an hsheers t de koste n.

artikel 3 Reikwijdte van de smenw sk/rgsovereenkomst
1.
2.

era t /vastrechtelljka sam enwerkingsovereen komst heeft betrekking op de part ijen.
Parti]an staa n oen voor andere gem ee nten dan partijen am, onder de ges telde candit'as in deze
samenwer kings overeen komst, mee te doen binnen de netw erksamenwerklrg fen IC voor de jeugd.

3,

00 mogellk held tot het apenbrekan (en aanpassen an opnle uw ondertekenen) van deze
sam enw erlngovereenkoms t, ten behoeve van het opnemen van [een) andere gemeen te{n) In de
net werksamenwerking, bestaat allee n tl] unanieme inste mming va de colleges/ het bestuur van

de parti/en.
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4,

Voor nat betreft Je inkoop van de jeu gdhulp op lavenreg/ana le schol (à1geme enten ln
tuldoo st-rabat ) treden we a's part'jan genamel]k op rondom ale them atieken op het zebled
wan [eugdhalg in dete rug'o. De lokale togen tot Jeugdhulp daarop udtgerond ert.

1.

De e twers am enw erking Zen Lo vaor da [eugd kent een overl agstruct uur benasarde uit:
a.
b.
e.
d.,
e,
£.

8estuurlijk ohatform En lOvsar ]sugd,
stuurfljk reg'eteam fen 10 vaa r de eugd;
Programm ama nager Een 10 vaar da jeugd;
Managementoverleg Een 10voor de Jeugd:
Programmateamn Een vaar de ]augd;
Project- en procestasms.

orka! S testuunyk pla tform
1.

Er lseen bestuurlikk p/form /PR]

en 10 var de jeugd.

0oe/ en stotus

2. Doel van het F uhle- wmn strateglevorming tussen de deelnemer s og ma]eure thema's die de
[Hkcap van de) jeugdhuig in de gemeenten Aten, Oume, GeldropM
ierlo, Gemert-bkal,
Helmand , Laa rbeek, Nuenen . a., fan an ruel, Sorraren, Vel /haven en a lre betree n.
3

Thma 's die in het P F aan de orde kam en hebben slujd ee n sneguch karakter en gaan cv4r
de tange te rm/n agenda van Een l0voor de Jeugd . Voorbeelden daarvan zijn: landelijke
wetgeving en belei dskaders, i novaties, werkb ez oeken, strategisch kcpbel eld, ta le npakket
netwerksamenw erking in relat le tot lokale taakuitvoering, strate/ha ontwikkeling van de
netwerksamenw erking, fnaneieri ng/ begroting van de netwerkn amre wering e de vast- en
bistellng van de keg'anale inkoops tra te gie Jeugdhulp en het daarop gebasee rde
ragrammaplan.

4.

Het Pr kan - binnen verkregen mandaten artukef 14, kd2)- een bestultvormend
[programmaptan, begroting], opin/tre nd/ beeldvorme nd, oor dee lsvormend en/ at adviserend
karakte r hebben, athankelljk van het hespraken thema en de hese waarin de bespreking van dat
thema kch basvlndt.

5,

Alhankel(]l van de status var agendapunten in het f , maakt het P F procesafs praken, 0at kan
bwtekenen: gen advies aan het I/ de program mamana ger, het Instelle n van een bestuurlljke
werkgroep am een thema te verdiepen, at het in routing brengen va een kaderstel lende visie/
sratagie richting de lokale zolegau/ raden ven geme enten en het bet uu van Pee/geme enten.

6.

Het Fa nlet bedoeld om discussies ult de andere overlegvormen (RAT /
managementoverleg) over te doen en het overleg houdt ih niet beng met de ragudiere
voortgang op hat prograplan utt de netwerksamenwerking.
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Deel nemers enfrequente

I

7.

Gerin het strategische krakar van d/t overlagc ta t form komt ht P r 2 per jaar

leen, ln pgrlncl e

begin Q1 en einde @3 van eder: kalender]aar, In het geval van onwao rlene stratng/ the
antWkkeilngea kan de voorzitter het Pf tussentijds l]een roepen.
8,

9.

a dael ama rs, zijnde bestuurders metpareeullle jeugd, in da netwerksam enwerking vormen
tezamen het PF
Het F erdt am btellJke voorbeneld en anderstaund door de progra mmamanager Een 10 vaa r

de jeugd. DOeze programmamanager treedt opals eerste adviseurvan het PF als gehel.
10. e agenda van het BPF wordt daar da programmamanager Insamenspraak met de vcoruttet van

het PF voorberald. Deelnemers In het 8F kunnen aeil suggesties aandragen vaor de agenda, mlts
de lng»brachte themma's een strategts ch karakter kennen.
11. i/ het F kunnen og uitnodiging van de voortter derden auulutten, bijvoo rbeeld ln de rcl
van inspirator, vocr een technische toelchting ol als toehoorder om bestuurt]ke dtscusles/
wlsevormig aarste hand te vernem en.

ut

voaritte rschop en bes/ulvarm/ng
12. Het vaonttt ers chap van het PF ls belegd blj da deelrmor namens de gereante He'mand.
Daarnaast wl]t het F een vcevoonttter uit zijn midden aan . DOe vacrzitte r va het dPF ls
tevens voarltte r van het RT en onderhoudt prmalr de relate met de grotarte regio, ve de
gem eente Eindhoven.
13. De deelnemer In het F ramen s de gerente He/mond heeft in het AF drie stemme n, de overi ge
deeln emer s In hetFhebben i der één stem, e stultvarrlng vtndt plaa ts blj gew ane me erderheid
van stemmen. Indien de stem men staken wand het voorstel ee n volgende bljeenkarst [bljgertald]

opnieuw ingebracht. Indien de stemmen wederom sta ken is het voo rstel verworp en,
14. Leden van het F hebben, brren de Inhoudelijk en financieel door hun colleges/ raden c.q. het
bes tuur van Peelgem een ten meegegeve n kaders , het ma ndaat {arke( 14, Mld 2] om ta handel en
naar hetgeen nodig is om de doelen van de netwerksamenwerking te real eren,

art/lrl 8 estuurlijk ragleteam
1.

ris ean tastuurlijk reg/eteam (RT) Een 10 voor de jeugd .

Doel en status
2.

Doel van het ls regt@vcerlgap enbestuurlijke monltaring van de voortgeag In het door het
F vastgestelde programmaplan Regionale Inkoopsrateg' jeugdhulp, wat als Inkou&el k
kaderstel lend document voor de netwerksamenwerking Ea n 10 vaat de jeugd dient on de

daartae behararde begrotin g. Het T heeft Inhoudell[k en lnzniael ma ndaat van het E ,
binnen de inhoudell,ke en Ilnancd@le kaders van het grogramraplan/ de begroting.

3.

0nderwer pen dle in ht AT a de orde kamen hebbaen ahjd een ta ctisch karktet en gan over de
voortgang in hr progtarmaplan, Het RT wordt periodiek door de grogrammorn anager
gei formee rd over

de voortg ang, over de afw]kl ngen ten aptihte van de planning en bagrotin en

over de eventuele risico's /n de uitvoering van het rognmmaplan. De programmamanager legt e t
A T waar nodig bestuurt]ke keutes voor am richting ta geve n an de verdere uitvoering i nnen de
In het pagrarmplan gestelde kader.
la keuzes van het Ta/wjten uan Net vastgestel de pragammplan en t hau del]ke en/' of
fnent e Impac t hebben op ale parten i de net werksamenwerking dan worden date
keuzes voorgeitgd au het 6PR.
5,

6.

Het T tree dt og als bestuurlijk opdrachtgever vaa r c.q. treedt op als functioneel
leidinggevende van de programmam anager Een 1d voo r de jeugd.
Het BRT nle t bedoeld om dlsvs/es ult de ndere overlegvormne (8PF' man agerent averle g
. programmatear) over te doen.

Qeele mens en frequentle
7,

Ge len ket tactische kara kter wan /et BRT kamt dit te am t per jaar bl/een, in prince aan het
begin van /ader kwart aa l. In het geval van anwaoriene tact /che antw kke lingan kan do voo r utter
het T tussentijds bije en roegen, op ale n initiatief, op voortel van de programramangar ot de
andera leden daartoe verzoeken,

•

Het T wo rdt bez et dao drle deelnemers vanuht het e. parti] geld «en ahpiegellngbeginsel:
de deel neme r vanuit de gemeente Hel mond, één deeinerat vult de gemee nten Ast en, Deums,
Gemert-akel, Laarbeek en Some ren en één deelnemer vamu!t de gemeen ten Geldrop-Mierlo,
Nueen c.a., Son en Breugel, Vedoven an Waalre.

9. MetT wor dt ambtal]k voorwerel d en ondersteund door da programmama nager Een 1voor de
jeugd. Oee programm amanager treedt op al eerst sd tseur van het RT.

n

10. De age nda van hot @RI wordt daar de programmama nager afstemming met het
man4garnentoverte en in samensgrsak met de voorzitter van her RT voorbereid. Dee lnemer
In het 8RT kunnen relt sugges tie s aandragen vaar de agenda, mts de #gebra chte theme's een
tactiscn karakter kennen.

Vaanzitterschao mn bauw/tvormig
11. +et voorvtterhapg van het I is belegd blj do vort ter va het P É, de deelnemer vanuit de
gemeente Helnond . Oe voorzitter tt voor, ls agendasettend en tree dt op als vertegenwo ordiger
tonder beslui tvorme nde bevoegdheden namne s de netwerksamenwerking - van de

netwerksamenwerking aar buitentoe.
12. +et T streeft mas care/sus in besluitvorming. Waar odig bes/ult het T bl, gewo ne
meerderheid van stemmen, waarbij iedere deelneme r één stem heet

Pg/nos I6

I

I
I

I
I

13. Het 8AT «en een besturlkeportefeuilleverdeling Daarmee ontstaat vooreen aantal ambtelijke
project- en procesteams een eerstebestuurlljk aanspreekpunt, dén bestuurlkaanspreekpunt voor
jeugdhulpaanbieders op de betuellende portefaul e en ls deze porteleul ehoud er verantwoordelijk
voor het meenemen van se deelnemers in het BPr,
14. lt bestuurlijk aanspreekpunt in het Rfwordt daar de betreffende grojctl/der/ regievoerder
(af waar nodig daar de programmamanager) tjdlgbetrokken om bestuurlijk richting te geven,
kaders tea stellen at tea klankborden op bestuurt#fk gevoellgethema's ut de betreffende
portefeullle.
15. Er zp [bal} aanvang van de netwerksamenwerking} tenmlste drie inhoudelijke porefeull'es

te verdelen binnenhet AT:.
a.

4gant1;

b. segmentl;
e. Jongerenparticipatie.
17. De deelnemers In het T kamen onderling tot een verdeling van de inhoudelijke portefeuies.
1à. Da deelnemers in het 8T hebbeo, binnen de inhoudeljk en tinadeal daor het É én hun
colleges/ aden c.q het bestuur van Peelgemeenten meegegeven kaders, het mand: (artikel
14, ld 2} om te handelen aaar hetgeen nodlgHs am de doelen van de netwerksamenwerking te

reallseran,

artikel ? Programmamecger eaa programrasattarh
1.

Er is een programmamamagar Een 1û vaar de [eugd. Tevens wordt vult da projectargenlsatie
(project- en procesteams/ een plaatvervangend programmarunager @anqeween door het 8tT, In

geval van Uekte, verlof ofijdel#ke vervanging van de programmamanager.
2.

De programmamanager Een 10 voor de jeugd wordt (apbasis van een profielschets] benoemd door
het BRT, De programmamanager krijgt eon d(er»tverband binnen de gemeente Helmond De

programmamanager valt h&narchtsch onder de programmadirecteur Sodaal Dameln gemeente
Helmond. Functioneel wardt de programmamanager aangestuurd daar het 8Rf,
3.

De programmarangen is eerste adv/saur van zowel het PF als het BRT en bepaalt in

die hoedanigheid met de voonitter van deze overleggen de bestuurlijk«e azanda.
4. 0e programmamanager is gmbtati]k eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het
orogrammap'an Heg#ana le lkoopstrategie jeugdhulp, aarbi] is de programmamanager
aanspreekbaar op aspecten als tjdghe'd/ voortgarg, kwal/tet, Intagral#telt er kastenbeheersing.
5.

Om deze verantwoordelijkheid te turnen dragen als programmamanager heelt hl/ u/ de
bevoagdheld om de projectorganisatie ambtelijk, binnen bestuurt/ke kaders en ln nauwe
a(stemmingmet hut managementoverleg, te bezetten og basis van iwtiter en caaaitett. aarbtj
rekentng houdend met de bestuur#jke hnan/le kaders vaar de netwerksamenwerking en de
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bestuurtijke gevoeligheden rondom wen sveradige afspiegel/ng. tiert] geldt dat in
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wordt aangezocht/ ingehuurd.
6.

De programmam anager ls vaonltte r van het oragt mmsteam en stuurt in dat

o

v

e

r

l

eg

op

voor noemde aspa ten wis tl]dlgheld/ voortgang, iw ltteit, inter alket en kastenbeheervg.

DO/uusiepunten ut het gr agrammatesm tegt de programmamanager u/dig voor aan het
manageme ntoverleg, als / ak ord en vaat eventuele doorzettingskracht. Waa r het bestuurlijke

aspecten betraR schaalt ds program ma manager tijdig cp naar het At.
1.

De programma manager naakt ja ar#ks een bepotigvoor de uitvoeringkosten van de
netwerksammerwe ridrg en 'egt ieder iwartaal verantwoording at (met voorbespreking n het
managem entoverleg) aan het Tover voortgang. inhoudelijke resulta tar, capaciteitshet en
ancien.
Deptogrammamanager wordt anderseund door een programm asec retaris. Oc
roamasecretaris wor dt op bas/s van een palletschets door de programmaranger aangezocht
en treedt ln dienst van de gemeente Helmond. De pragammaseraris wordt hudrarchvsch en
funciuneel aangestuurd door de programmamanager

9, De pragamnsmnanager heet , binnen de Inhoudelijk en financieel door het T nee «geven
aders, het ma ndaa t {art#kei I4, lid2] om te handel en naa r hetgeen nodig's om de doele n van
de retwverknamen wering te
r
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e
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art/tel d Managementoverleg

t. Erts een managementoverleg ten 10 vaor de jeugd.
2.

Het managementoverleg dient als klankbord en adviespla tform voor de programmamanager, over
alle aspecten die tot discussie lelden in het programm ateam, die besuutl/ e gevoeligheden kennen
of die da kwalatieva en kwantitatieve beze tting fin rolatle tot binnen de parttjen beschikbare
ornatle en meruen] van de project- en procestea ms betreffen.

3.

(eden van) her managementoverleg kunnen/ kan vanuit zjn/ hun lokale positie /gezet worden
vaur hst gesprek4 met deelnemers of amnrelle vertegenwoordigers ult de project-/ procesteams,
m te ratie teren op discussiepunten teneinde tot al /e a ve keuzes te komen vanuit een
reglonaal belang.

4.

Het managementoverleg bestaat uit de pragammamanger (voorzitter van net overleg}, een
ambtelijk vertegenwo ordiger vanutt de gemeen te Helmond {directe ur sociaa l dame) , de directeur
Pee@emeen ten enn ambtelijk vertegenwcordat vanuit da gameenten Geldrap-Micro,

Muenen
5.
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ambtell/k vertegenwoordigers in het managementovert eg hebben geen inhoudell/ke

porte feuille. Van het ma nagementoverleg wo rdt een collectieve (goed voor de teqo) bllk
verw acht, integaliteit tn denken en wo rdt de verbinding met de toegang bewaakt.

pina }8

6,

Het managementoverleg itamt in principe maandelljtsb]een, maar tenminste leder kwartaal vóór
de bijeenkomst van het 8Rt en PF, ter agendavaorwratdimg an ·bespreking

7. Gespreksartners binnen het rranag«ment@verleg traven maar oruenuus bij hun sdesbepaling
rehtng programmamanager/ RT,dien sprake ls van afw[berde adviezen richting de
aragrammamanagertussen de deelnemets aan het overleg, warden da diverearbtalllke adviezen
door de programmamanagar transparant ingebracht bl het ART.

1.

Érks een programmateam Een i0 voor de jeugd.

2. Het programmateam Een 10vaor de jeugd heet tat doel om te omnen tot intagra'et in de
aanpaken wlvoerig van de diverse profet en en processen, zoals vastgelegd In het
programma plan.
3.

Het pra tarna tea m bespreekt mot elkaar ie vaartgang en eventuele knelpunten/ ris!co's daarin.

4.

Do programmamanagerl de voorzitter van het programmateam, Naast dere voorzitter nemen
daaraanprojectfeidars van de projectteams en ragevoerdenvan de procesteam daal. De voorzitter
bepaalt de iarerstelling van het programmatram.

5.

De programmamanagerbepaalt de frequentie van overleg van het programmeteam.

6.

Van alle overlegg en van het programmateam wordt sen afspgrkan - en besluitenll]ut bljgehouden,
walke tar i fernete wordt gedeald mat het mamgamantoverdeg.

7,

Het programmaeam en de programmamanager wor den ondersteund door de
progranmasecretarls, welke zergd raagt voor de vastleggin g van afsgraten an bastu/tan van de
vee l. hg[d aan ov erlg var man.

t.

Hall]aait]lus ndt een koersriddsgplaatstussen ale ambtelijke vertegenwoordigers ult de
programmaorganistke, voor kennismaking, ontmoeting, verbinding op penaorll]k en nhoudell/k
nveau en wordt in de collectivtelt afgestemdover tntegral/telt. Inslrtie en lnovat'e staat
centr a In deze ontmoeting.

arhkel 10 Pro[et- en pracestrams
1.

Er ußn project- un pacanteums Een10 var de jeugd.

2 Bf aanvang van de netwerksamewerklg offidaus In december 7019 en o/fldeal n Jun! 2020
bestaat de ambtelijke projectorgarist te uit zes projec tteams en ze ven proce s tea ms . Deze projecter procestearu worden perladlek tenminste Jaarlijks) herbezien In termen van bestaansrecht

(opheffen, omdat opgave is atgarond} en avantvele nieuwe ontwikkelingen [vormlng nieuw project-

Papim {9

/groca ste am). Hat opheffe/ore van et n praject- en/of proesteam vindt all/d pla ts na
attem.ming in he AT
3.

4.

0a volgende 6projectteams en ? procesteam s worden bl] de star van de
netwerksan erwerklng onderscheiden:
a. projectteam Segm ent1;
b. projett esm Semant 2,
¢.
projectteam fegant ;
d. pro jectteam 4DH Zang:
te. pto]etteam webslte en informatiem anagement,
f. projectteam Tra stormauefords;
8. procesteam antractmenagement ,
h, proce steam Man/ taring en Financièn;
L. procesteam longerenpart/l patie;
• procesteamPC;
k ptc ce ntes4dm/n/strette,
l. orocsteam Alter mlng toegang- tiaop;
m. pracasteam omrunleatle.
ede project- en proesteam formuleert zneigen uttvcerirpugends, mnet resultaatgebieden,
planning, an d'de aparte/t, kw aliteit en daaraan gere lateerde ko sten. De

uitvgeringagenda's worden door de prog ramm amanag er (n afstem ming met het
manegementuerep beoordeeld op integratiteit m bestuur/ ke ka ders. 0a uitvoeringsagenda's
wa rden daar a door het 3T vastgesteld.
5.

Ten behoeve van de inrichting van de projest- an procesteams zij bestuurljk da volgende aders
megege ven a n de programm amaruger:
a. deratting van de proje ct- an roesteams vndt pr/ma'r plaats naa r kwaliteten
besch'kbare capadte tt van betra#ken ambtenaren.
h.

i, de invull ing wn de dive rse projec t- en procssteams wordt rekening gehouden met een
afsplegen vanuit Hel mond, Peel gemeenten en de gemeen te n Geldrop-Mierlo, Nuenen
.a., Son en Breugel, Vel@haven on Waalre.

•

Oe pr¢grammmanager temt een profie l en ca pac iteitsraming
het managementoverleg en vervolgens het 8T.

d.

a' met

Er wordt een procestesm Cont actm anageme nt gevormt bne n de
netwerksamenwerking. (Ook) dit prccesteam wordt - amwlfe van het inhoud all elang
en de fnandele Impact van cantract management • kwakta tlef hoagwaa rdig bezet. Waar
mnogel k wordt dit te3m g evuld met cpactet en kwaltteit vanuit de gmeante Helm ond
an vsrult het Bureau inkoopl doont 0raba nt [8z08].

artikel 11 Jtuktautrsar atwer#uamerwark/rg
1. Het RT is, binnen de door het PF gestelde kaders, verantwoordelijk vaor het opstellen van de
doumanten van mn aver de net wer ksam enwerking, waar beluit varr
lng door pari]en over nadlg
ls. En die derhalve bulten de rl kwijdte van het verkregen mandaat valen. DOeze nukk en kamen
tat stand to de programmamanager, in at;temming met het pa r e mentavenleg.
Paz/m {10

I

I
2. Dergelijke stukken vanult het 6RT orde voorzien van een college·/ busluursvaars;el in platt e
teks t.
3.

Na akkoord van het ART stuurt de netwerksamenwerking, uit naam van de voonlttar en de
programm amanagr, de stukken naar de amball/ke aanspreekpuntenper 2art, dle de bestuur]ka
besluitvorming binnen partijen inrouten.

4.

de ambtellpke aansgrekpun te n informeren da netw erksamenw erking wnannee t de besluitvorming
de collages/ het bes tuur te verwachten ls. Het managementoverleg bew aak t de voortga ng va
de besluitvorming binnen partijen.
in

arhke! 12 Wadrridse nchtea en plichten
1.

2.

De perten dragen zong voor een ratgvuldige, [dlge en juiste in format/evoorzien/'ng dle
noodakellfk H voor, althans wan invloe d is op, omstandigheden dle samenhangen met een
rechtmatige en doelmatige ultvoarlg van de ta verricht en taken btnnen de netwerksam enw erking.

der het gestalde In het eerste ld wordt ogk versta an aen w l zing van bstaarde wet- en
tegal gaving, dan wel het vaornemen tot het aps tellen van nieuw beleid, alsmede omstandigheden
dte naar verw achting politi rks , msntschappelijke af jurid/sche gevolgen kunten hebben.

3.

Parten spraken elkaar aan indien z] van men ing zijn dat de inw llng van de
netw erksamenw erk/ g aanpassing an/at verbetering behoeft.

4. Parti]an kunnen elkaar gavraagd en ongevraagd advs eren over zaken die te maken hgbben met
de ultoefen/ng va de te verrichten ta ken binnen de netwerksame nw erki ng.

1.

Oe netwerksamenw erking kan ten behoeve van de re2llsatl e van de doelstellingen genoemd in
artikel 2 de samenwerkingzoeken me t derden.

2.

Oe netwerksamenwerking treedt in teder geva! In oveneg met de bere/ende pertlj/ deelnemer
over te neren stappen / den vamuit de netw erksa menwerking een knelpunt wordt
pecc rsatee rd n de kwatteit en budg etbewaking van een zgaanbedet die 'n de bet tende
gemeente zorg verleent.

3.

De netwerksamenw erking voert de te verrichten taken ult conform het bepaalde in dee
samenwerkings overeenkomst, me t nachtrem/ ng van de toepasselijke wet-en regelgeving.

art lkel 14 Hechten wn pl echten parti/n en dehemers
•
2

De deelnemers rijn leder voot tlch verantwoordelijk vaa r de lok/a toegang tat zorg
De partljen men hun daahem ers commit te ren zich aan afspraken dle de netwerksamen w erking net
darden ma akt binnen de verle ende volmacht en, mac htigingen on,/of ma ndaten. Dere
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sa mer k hrgsaver n lamst voorzet niet in deze vimae#ten, machti gen en/ at mandaten, dat
wordt nat deze samnenwarkingsovereenkamst in aparte mandaatesluan gerege ld,

artikel 15 Personele laagt
1,

93rijen kurnen aan de net werksamenwerking gersaneet beshkbaar t ellen éa or het uitvoeren
an de werkzaamheden usamee het behalen van de doelstellng geroemd In ar/kei 2 van
voarllge nde samenwerkingsovereenkomst wordt nagereefd,

2.

Ingeval van langdurlge afwet'gheld, zwangerschap en ziekte hierbij /nbegrapa, kan een partij
zorgdragen voor vervanhng in perso nele tin.

3.

Werknemers die vanult rijm worden ingeze t binnen de netwerksamenwerking blijven in
loondienst van de betrs!fnde parti ]. Nieuw aan te trekken medewerke rs/ externe Inhuur
ultslulte nd tan behoeve van de netwerksamenwerking kamt in loondienst van de gemeente
Hemand

c.q. daarvaor treedt de gemeente Helmond

o als contractpartij.

4. Indien een parti] niet i staat is am een toereikende personele Inzet te leveren dan vergoedt die
de
int egrale
personele Inzet en daa raan
gerelateerde kosten op adere wijze te organis eren,
p
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art/lel 1 Kasten enverdrabteutel
1,

aar taken/ diens{en die de netwerksamenwerking ver rich t te r uitvoering wan re In artikel 2
e noemd e doelstellng, wor den de jat ]is bencdigde uitvoeringskasten begraot naar raming
van de ultvaering van de Rezionale inkoopstratage en het programma plan.

2. Je ultvoeringskosten vaor de netwerksamenwerking, bestaande ult incidentele en structurele
kasten, worden docr a rtl]en peza mel gedragen op basis var de verdeelsleutel vastgelegd in dit
ar'ket,
3.

Indien na allaap van het kalenderjaa r sprake is va enig negatet sado, ian dragen partijen b!] i de
verschillen opg basis van de verdeelsleutel, taals genoemd In dit arttket.

4. Indien na afloop van het kale nderjaa r sprake is van enig os/tiet saldo, dan stort de
netwerksamenw erking an part'jen tatug og bauis van de verdeelsleutel, roals genoemd in
dit artikel.
5.

De net werksamenwerking ontva ngt voor de dansten die ti j vaor parti jen vriht sen geldelijke
bi]drage in de kosten en/ af perso nele inzet, gebaseerd ap her nan-gralit beginsel ,

6.

0pde berekening van de geldeljke bl/dage er ar ij wordt de perone'e inzet (omgezet naar
werkalke loonkos ten), die de 9art/ aan de net werksamenwerking bes hkbaar stelt, in
mindering qabracht

7.

frw ordt een verdeelsleutel gehanteerd nsar rato van het inwo neraan tal van de deenerende
gemeenten (pet parti/). Pai'datum daarv oor ligt op 1 jana2013. Na vie r jaar {me t ingang van

Popa [12

1/1/2024] wordt de verdeelsleutel herijkt ap bus/s van de dan gedonde verhoudingen in
Inwoneraa ntal in jamt t-1 /1/1/2023).
Dit uitgangspun t leidt zat de volgende verdellng tussen part ijen van de lnddente 'e en structurele
uitvoeringskos ten gepaard gaande met de netwerksamen werking [alle programmag elden blijven
er beschikking van de indluele deelnemer]:

8.
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25,78¥

al mord

91.524

Gel drop-Mierlo

39.595

11,15%

Ngenet.a.

21.186

6,53%

San eo reugel

16.904

4,76%

Veldhoven

45.337

12,77%

Waalre

11.247

4,86%

121.174

34,14%

Pee lgameenten
16,710(13,4%/

4,719

32.362 {26,7/

9,12%

Geer-ate' 30 .44 7 {15,1%/

4,5
9N

sten
Ovum¢

taarbmt

6,29%

22 933 /18,4 %/

$,44x

$oreren 10.322(15,9M/
totaal
9.

100

354.947

e llnanclerlngsystematek ls als volgt: de jaarlijls (daar het F) vastgestelde beg rating [met
meerjarenraming) van de netwerksamenwerking wordt daor pal]en primair gevuld met
finanidle midi e'en.

10. vervolgens kaapt de programmamanager (in nauwe afstemmin g mat het manage me ntoverleg)

de uren voo r programma manager, programma secr etaris en waar nodg project/elders,
reglevoenfers en project- an procesteamled en in - bl] part)jen f extern - naa r de beginselen van
kwalltelt, kwanti tei t én a/splegellng. Daa rvoor worden de In te zette n zsraamde uren en
werkelijke loonkosten vergo ed aan de betreffende part!jen.
11. DOere vergoedi ng vindt plaats op basis van voorraluhat/e (k uren p/week). 0aarln wordt rekening
gehouden met structurele inzet en met een opslag-% vaar inci dentele vraags tukken, Er vindt gee n
verrekening achteraf plaats oo basis van werketJk gereal/reerde uren.

t ter vaarkamhg van ee n

adminlstrat!eve hast (urenragistr at/es, verrakensystema tlek) random de netwer#samenw erking.
12. De uren van bestuurders en vertegenwoordigers in het managementavasrleg worden nlat daar de
netwerksa me nwerking vergoed, maar warden am niet ingebracht vanult partje,
13. De overhea d'asten die met de netw erksamenw erking ge paard gaan - voor ict, admin/stat/e,
tulsv esting/ averegle kkan, [acdl/tal rs kosten, heldente le insplrathe/ Inhu ur - worden
[aarll,kus vcora! begraat {atalpost} en conform de verdeelsleutel verrekend me t partijen.
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14. De 1dministrat'leve- an coördinatielast rondom de netwerksamenwerking wo rdt maxima al
ng eperkt.

e

15. De bijdrage per part] wordt per kwartaal voo raf fa ctureend vanult de net werksamenwerking.

o als administratieve eenheid voor de netwerksamenwerking

gem eente Helmond trasdt daarbl,

wn ai een aparte administrat ie Inrichter voor de netrerksamanwer king.

artle l 1? ap artage en verontwaardig
l.

0eprogrammamanage r stelt [aarlhks sen begrotin g en rekaring 'nke de uitvoeringskosten van de
netwerksamenwerking opa, ten behoeue van tet T en F . Tussentijds e vera ntwoord'n doarover
windt plaa ts in de vorm uan kwartaalrapportages.

1.

t da begroting worden de uitvoeringkosten voor de netwerksamenwerking hel der uteegeze t,
qua
materie lasten, Ieder onderverdeeld nar structurele
basen. Oe totaalbegroting wordt omgesen a ar bi]dragen vanult partijen H personele en/ ot
hnancie'e in,
uwe
!

ge r

one
l e al s

e n i ndde nt e l e

1. Parti]an zijn naar rato van de verdeelt/et el arsprakelk voor schade dle ontstaat als gevolg van
debestutte n en/ of privaa trechte lijk«e rechtshandel ingen die namens haar worden geromen binnen
de netwerksa merw erking of de onder haar ressortsr ende ambtenaren, onverminderd het
bepaalde in artikel L:1, vferde lid, en artka! 10:2 van de A!gem ere wat bestuurrecht.

ar/kal 19 @ahelmhoud/ng
1.

2.

Pr/en verphchten ich om geheimhouding te betrachten ten aan/ en van infarmatia waarvan
het vertrouw etl]ka karakter bekend Is, /thans waarvan het verrouwel]ke karakter an worden
aangenomen.
Partjean

zul'en da voor hun werkzame ambtenaren verplich ten de In het vorlge hd geroemde

a h emmhouding na te leven. Qp

d

e

z

e

samenwerkingovereen komst wardt derhalve artikel

2

:

5

A w

b

van toepassig verklaard; algemene geheimhouding voor eenieder die bl] do uitvoering van
bevoegd heden van bestuurs organen is
3.

b

e

t

ro kke

n

.

e gevolgen van de schending van te gehei mhoudingsplicht zoals genoemd In dit artikel ] vaar
rekening van deambtenaar en/ ot de part] die de geheimhoud ing geschonden heeft.

art/ et 20 0uur, evalurtle en inwerkingtredingraramweer/grover«okramst

1.

Deze samenwerkingsov ereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tj1.

2

eie sam enwerkingsovereenkomst en de daarult voorvlaeiende netwerksamenwerking tussen porti[en
ar dt zo vaak 3/s het e$ dat wene4k acht gevalued tussen en met betrok«enen, waarna
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eventuele interventies mader worden a'gespr oten i het • Tenmi nste wordt de
netw erksamenwerking var het eerst in februal 2012 en daarna tekens ra 1,5 Jaa r getvalueer d op
aspecten als govemane en fnanc/n.
Deze smanwwrking«overeenkomst tree dt in weri ng op het moment dat dee daor ale
pattu]en/ deelnemers h ondertekend. Op dat moment wordt de Samenwerkingsovereenkomst
Een 10va r de jeugd van 12 juni 2020 anbonden. De andarhavga

3.

amaretktrgovereenkomst Een 1Q voor de jeugd 2., komt daarvaort H do p/mats.
art#at 2u 0tegalg en tet/ dtp/g
Een part/] kan deze samenwerkingsovereenkomst per eerste maal op raggen per 1 augustus

1.

2022, met inachtnemi ng van een cpagtermijn van zes maanden, Opzesalng dient derhalve te
geschieden vaor 1 Iebruarl 2012.

l j opzegg ing door een af meerdere partij(en) na i augustus 1022 dient een opzag temi/ van

2.

rinlma al twaalf ma anden in ah ta wardan genomen, waarbh fete lfke ulttreding uit de
samenwerk ingsoveree nkomst aitljd per 31/12van het bet reffende [aar van ulttreding geschied.
Opreggg door ee n parti] dient schriftellyk te worden medege deeld. Oe br'et gaat maar allo

1

co'leges/ het bestuur van de part#jen in deze samenwerkingsovereenkomst.
Qegg/ng van de samenwerkingsovereenkomst betekent dat de uttvoering van taken vanuft de

4.

netwerksamenwarikdrg voar de betreffende partij wardt stopgezet op datum feitelJke uitt redia g.
5.

la spoedi g morelljk, doch maummaal drie ma anden, a de opze gging van de
samenwerkingsoverae komst stuurt het PF van de netw erksamanwer idng een overzicht aan de
betreffende partij van de te verw achten Inddentale prc]et - en frttlekcsten, die uit de
opzegging voorvoelen en ten laste va deze parti] komen.

Oete ineddantela fric tiekosten bestaan magatiyk uit:
a. Projectkosten, personele/ inhuur basten cm da ontvlerhti ng van ee n van de parl en
te realis eren.

b. Personele freties, omdat de totale vaste personele lasten door minder partijen
gedragen moeten worden en ln de tjd mogelijk pas afgebouw d kun nen worden.
t. Materl te frettes, ordat de totale vaste materie.e lasten door mi nder part]en gedragen
moeten worden en in de tljd nogal]k pas afgebou wd kunnen warden,
6.

van

Oet arekening van kos ten in de situatle zoals genoemd ln het vtjfda lid
dit art'kei gebaurt a9
basis van een periode van ma »lmzal tweejaar, al oveel eerder als te rm]nan genoemd in

afspraken m/ at verplichtingen mogelijk maken.
7.

De berekening vanincidentele 'astengeschiedt naar tata van de verdeelsleutel , zoals vastgelegd in
atkkel I6. Cp dz bereken!ng van deze Incidentel e lasten, I de situatie zoals genoemd ln het eerste
lld, worden enka! de daadw erkelijk optredende tri t elasten doorgerekend. De personele inret un
de netwerksam enwerking geleverd door da betreffende parti] wordt derhal e niet meegerekend hn
de

frictiel asten. Personae wordt door de botra/fande pari/ In goed cverleg weer valledlg Ingezet

voor de betreffende parij,
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t,

ingeval de netwerksamenwerking doorde opgging van álle partijen -b] unaniem besluit i het
Pf - ophoudt ta bestaan, vindt de doorbelasng v de strututel en ln'dentela (frtte]kosten
van de netwerksamenwerking plaats naat ratovandetussen part]en vastgalegde verdeelsleutel,
zoalsgenoemd in ar/ka! 16.

9. Aanvulend op hetgestekde in idS van dt artikel en artikel 22 kunnen het PF mn de betreffende
partij ten behoeve van hat be'en van de in+dente!'e proje ct- en frictiekosten ean externe part]
inschakelen, die oafhnkel]k ades ultbrengt over dehaogte van de r/dentele kosten.
Pr3fan hanteren het oordeel van deze @tere alt bindend ol] de tellnltleue bepaling van de
lncldentee kosten voor de ulttre de de parti] .

artel 22 Gauchie
t,

In gevai van geschillen die voortvnaeten ut deze namanwerkingsovereenko mst a dle nlet in
an dering overleg opgelost worden, rullen patjen trachten deze met behulp van mnedtalon
lossen, confarm het reg'ement van de Me&laton Federatie tederhand, r0als dat luldt op de
aanvangsdatum van de medlation.

age

2, Indien het onmogelißk gebleken bs een gesthi als hervaar op ta lossen met behub van
mediatlon, zal het geschil worden bestecht door de bevoegde rechter, conform het burgarll]k
recht.
dee samenwerkingsovereenkomst ts Nederlands recht van taepastlng.

3.

Op

1.

tna/la gevallen waar/n Jee samenwerkingsovereenkomst niet vaonlet trede part/jen met elkaar
In overleg.

2. Wjzlungen van en aanvullingen op deze iwmenwerklngsovereenkomst a] echts geidlgIndien zij
schriftelijk« tussen partijen ujn overeangeiamen en zljn besloten.
3, Wjzgingan van en aanvullingen /n deze samenwerkingsovereenkomst vragen om
unan/emna besluitvorming in de colleges/ het bestuur van partijen.

art/tel z4 C/taart/a l
l.

Oeze samenwerkingsovereenkomst wordt aangehaald als: "3arenwerkingsovereenkomst. Een 1
voor de feugd . 0.'.
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