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OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST DIE  
DE GEMEENTE HOLLANDS KROON EN DE GEMEENTE SCHAGEN HEBBEN GESLOTEN 

VOOR DE SAMENWERKING BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN 
 

 
 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen;  
 
gelet op artikel 1, lid 5, van de Bestuursovereenkomst gesloten door de gemeente Hollands Kroon en 
de gemeente Schagen op 16 en 18 december 2014 voor de samenwerking binnen het Sociaal 
Domein; 
 
besluiten ter uitvoering van deze bestuursovereenkomst de volgende overeenkomst met elkaar te 
sluiten: 
 
Overeenkomst ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst gesloten door de gemeente Hollands 

Kroon en de gemeente Schagen voor de samenwerking binnen het Sociaal Domein 

 

 

Artikel 1. Betekenisbepaling 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 deelnemende gemeenten: de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen; 

 kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s): een kwantitatief weergegeven variabele die inzicht geeft in 

de prestaties van een organisatie; 

 werkdocument: Werkdocument Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen d.d. 27 ok-

tober 2014. 

 

Artikel 2. De verdeling van de werkelijke kosten van de samenwerking 
 

1. De verdeling van de werkelijke kosten van de samenwerking en de hieraan verbonden risico’s, zo-

als opgenomen in Hoofdstuk 6 en Bijlage 8 respectievelijk Hoofdstuk 7 van het werkdocument, ge-

schiedt overeenkomstig de op pagina 19 en Bijlage 7 van het werkdocument vermelde verdeel-

sleutel in percentages. 

2. De in lid 1 bedoelde verdeelsleutel en de hieraan ten grondslag liggende percentages worden ge-

durende de periode van samenwerking niet gewijzigd, tenzij een andere gemeente gaat deelne-

men aan de samenwerking. 

3. De door de deelnemende gemeenten verschuldigde kosten worden achteraf per maand voldaan. 

De gemeente Schagen draagt aan het einde van het jaar zorg voor een eventuele verrekening. 
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Artikel 3. Feitelijke uitvoering van de overeenkomst 

 

1. De nakoming van deze overeenkomst door de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inko-

men (COWWI) richt zich op de administratieve afhandeling na klantcontact en het bieden van spe-

cifieke expertise binnen het Sociaal Domein, die als Overzicht van het standaardpakket COWWI 

zijn omschreven in Bijlage 1 bij het werkdocument. 

2. Indien de taken en werkzaamheden worden uitgevoerd in een kantoorpand van de gemeente 

Hollands Kroon, verleent zij het personeel van de gemeente Schagen toegang tot de plaats waar 

de taken en werkzaamheden worden uitgevoerd. Het personeel wordt in staat gesteld de taken 

onder de gebruikelijke arbeidsomstandigheden uit te voeren.  

3. Contactpersoon/functionaris van de gemeente Hollands Kroon voor de nakoming van deze 

overeenkomst is: x. 

Contactpersoon/functionaris van de gemeente Schagen voor de nakoming van deze 

overeenkomst is: z. 

 

Artikel 4. Inlichtingenplicht 

 

1. De gemeente Schagen heeft tegenover de gemeente Hollands Kroon een actieve inlichtingen-

plicht en zorgt er onder meer voor dat zij tijdig rekening kunnen houden met ontwikkelingen die 

verband houden met de nakoming van deze overeenkomst.  

2. Zij verschaft de gemeente Hollands Kroon vóór 1 april van het kalenderjaar voldoende gegevens 

om haar in staat te stellen hiermee in de planning- en control cyclus rekening te houden. 

3. De gemeente Schagen verzorgt voorts ten behoeve van de gemeente Hollands Kroon periodiek 

een rapportage die onder meer vermeldt: 

a. de financiële en feitelijke gegevens en een beknopte toelichting hierop; 

b. informatie over het al dan niet voldoen aan de (kritieke) prestatie-indicatoren; 

c. de risico’s die verband houden met de nakoming van de overeenkomst en de maatregelen die 

zijn of worden genomen ter voorkoming en beheersing hiervan (‘Risicomanagement’). 

 

Artikel 5. Geheimhouding 

 
1. De gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen verplichten zich om al wat hun bij de na-

koming van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is 

op geen enkele wijze bekend te maken, tenzij een wettelijk voorschrift of een rechterlijke uit-

spraak hiertoe verplicht. 

2. Zij zullen de bij hen werkzame personen of door hen in te schakelen derden verplichten deze ge-

heimhouding na te leven. 
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Artikel 6. Medewerking aan en verrichten van onderzoeken 

 

1. De gemeente Schagen werkt mee aan onderzoeken naar onder meer doelmatigheid en doeltref-

fendheid, benchmarks of audits. 

2. Zij verricht een keer per jaar een klantentevredenheidsonderzoek, waarvan de uitkomsten zo 

spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht aan de gemeente Hollands Kroon.  

 

Artikel 7. Duur, uitleg en beëindiging van de overeenkomst 

 
1. Deze uitwerkingsovereenkomst gaat in op 1 januari 2015. 

2. Van deze overeenkomst kan slechts worden afgeweken, voor zover dit schriftelijk is vastgelegd. In 

alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, treden de gemeente Hollands Kroon en de 

gemeente Schagen met elkaar in overleg. 

3. Het werkdocument maakt deel uit van deze overeenkomst. 

4. In geval van tegenspraak tussen deze overeenkomst en het werkdocument gaan de afspraken 

voor die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. 

 
Ondertekening 
 
Overeengekomen en onderstekend in Anna Paulowna en Schagen op 18 en 16 december 2014, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon, 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
 
W. van Twuijver.    J.R.A. Nawijn. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,  
de secretaris,      burgemeester, 
 
 
 
 
N.H. Swellengrebel.    M.J.P. van kampen-Nouwen. 


