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Doel van agendering:
-
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Beschrijving:
In 2016 is door het Algemeen Bestuur één model voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met
de deelnemers opgesteld. Er is vervolgens door het Algemeen Bestuur besloten om dit model voor een
looptijd van 1 jaar vast te stellen, in afwachting van de besluitvorming over de aangepaste
gemeenschappelijke regeling.
Naar aanleiding van de aangepaste gemeenschappelijke regeling, zijn ook verschillende aanpalende
juridische documenten aangepast:


Dienstverleningsovereenkomst



Mandaatbesluit



Volmacht



Modelbesluit tot mandaat of volmacht



Dienstverleningshandvest

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2018 ingestemd met deze gewijzigde documenten, die van
kracht zullen zijn op het moment dat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van toepassing is. De
besluitvorming hierover is nog niet volledig afgerond (op twee raden na). Daarom is het voorstel om–
in afwachting van deze besluitvorming - de model dienstverleningsovereenkomst zoals opgesteld in
2016 met één jaar te verlengen.
Zoals aangegeven zal op het moment dat de aangepaste gemeenschappelijke van toepassing is, de
vernieuwde DVO ook van kracht zijn. In de bijlage is ook deze vernieuwde DVO opgenomen.
Concreet betekent dit dat eerst de model DVO (zoals opgesteld in 2016) ter ondertekening kan worden
aangeboden bij het college en na inwerkingtreding van de nieuwe GR de nieuwste DVO.

Vervolgproces

Datum
MT

Ter

Ter

kennisgeving

besluitvorming

☐

☐

Klik hier als u een datum

OR

☐

☐

wilt invoeren.

DB

27-11-2020

☐

☒

AB

11-12-2020

☐

☒

Beslispunten
Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
1. De model DVO met één jaar te verlengen.
Communicatie

Wanneer?
Intern

☒

Extern

☒

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bestuurlijke brief voor

14-12-2020

ondertekenen jaaropdrachten
en DVO

Bijlagen:


Model Dienstverleningsovereenkomst 2021



Model Dienstverleningsovereenkomst 2021 (gewijzigd n.a.v. GR)

Beslissing

Opmerking:

(indien van toepassing + invullen na

Ingestemd

vergadering)

Niet ingestemd ☐

☐

