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Artikelgewijze toelichting  

Regeling zonder meer Noordmidden-Drentse samenwerking 

 

artikel 1 grondslag van de samenwerking 

De ‘regeling zonder meer’ is een gemeenschappelijke regeling, een vorm van samenwerking die in 

de wet geregeld is. De vorm van deze gemeenschappelijke regeling is niet meer dan wat er nu op dit 

moment is: een set afspraken over samenwerking, maar met het verschil dat het publiekrechtelijk is 

en zonder de nadelen die aan de privaatrechtelijke overeenkomst kleven. De verantwoordelijkheden 

van de colleges en gemeenteraden veranderen niet en de medewerkers blijven in dienst van de 

eigen gemeente. 

 

artikel 2 looptijd 

In artikel 2 wordt aangegeven dat de looptijd onbeperkt van duur is. Een jaar na het aangaan van de 

‘regeling zonder meer’ op 1 januari 2022 wordt deze juridische vorm geëvalueerd. De evaluatie 

bestaat uit een quick scan. In deze quick scan wordt aandacht besteed aan de vraag of de juridische 

vorm voldoende passend is.  

 

artikel 3  onderwerp van samenwerking 

In dit artikel is de kern van de samenwerking opgenomen en wordt de mogelijkheid geboden om de 

samenwerking uit te breiden naar andere gebieden van het sociaal domein. 

 

artikel 4 vrijheid in samenwerking 

Deelname aan de regeling zonder meer betekent niet dat de deelnemende gemeenten gehouden 

zijn om samen te werken op de genoemde onderwerpen in artikel 3. Denk bijvoorbeeld aan de 

inkoop van huishoudelijke hulp. De gemeenten Noordenveld en Midden-Drenthe kopen deze 

maatwerkvoorziening zelf in. Voor het contract- en kwaliteitsmanagement en het toezicht op zowel 

de kwaliteit als de rechtmatigheid van de inzet van huishoudelijke hulp kan dan vervolgens wel een 

beroep worden gedaan op de NMD samenwerking. 

 

artikel 5 gebruik naam en logo 

Het professionaliseren in samenwerken vraagt om een eigen logo en huisstijl. Dit verbindt, maakt 

trots en versterkt de positie naar aanbieders. In de huisstijl komt duidelijk tot uiting dat de NMD-

samenwerking een samenwerking is van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, 

Noordenveld en Tynaarlo. Uitsluitend de medewerkers die voor de samenwerking werken, maken 

gebruik van de huisstijl van de NMD-samenwerking. Niet onvermeld dient te blijven dat de 

communicatie met inwoners verloopt via de lokale toegangen. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt 

van logo en huisstijl van de NMD-samenwerking. 

 

artikel 6 vertegenwoordiging van deelnemende gemeenten in gremia 

De vijf gemeenten nemen elk op hun beurt deel aan andere overleg- en samenwerkingsstructuren. 

Dit artikel biedt, uiteraard na onderlinge afstemming, de mogelijkheid om als eenheid deel te nemen 

aan andere overleg- en samenwerkingsstructuren waar alle vijf deelnemende gemeenten deel van 

uit maken.  

 

artikel 7  verrekening van kosten 

In de samenwerking kenden we de afspraak om met gesloten beurs te werken. Dat betekende in de 
praktijk dat niet alle gemeenten naar rato bijdroegen aan de personele invulling. Het evenwicht 
tussen halen en brengen van de vijf gemeenten in de samenwerking raakte daarmee uit balans. Dat 
staat op gespannen voet met een gelijkwaardige samenwerking, die iedereen wenst. 
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Met lid 1 van dit artikel wordt duidelijk dat de kosten van de inzet van medewerkers in de 
samenwerking per functie worden vastgesteld en opgenomen in de begroting. In 2023 vindt een 
evaluatie plaats. In de dienstverleningsovereenkomst wordt dit nader uitgewerkt. 

De kosten van de inzet van de medewerkers ten behoeve van de samenwerking worden gedragen 
door de deelnemende gemeenten volgens de verdeelsleutel van artikel 8. 

Naast de medewerkers die voor hun gehele of nagenoeg gehele aanstelling werkzaam zullen zijn ten 
behoeve van de samenwerking zullen er ook projectmatige werkzaamheden plaats moeten vinden 
voor de samenwerking. De specifieke inzet van gemeentelijke medewerkers ten behoeve van 
dergelijke projectmatige werkzaamheden wordt bijgehouden door de betreffende gemeenten. Ook 
deze kosten worden door de vijf gemeenten gedragen volgens de verdeelsleutel van artikel 8. 

Naast kosten van de inzet van medewerkers maakt de samenwerking ook andere kosten, ook deze 
kosten worden door de deelnemende gemeenten gedragen volgens de verdeelsleutel van artikel 8. 

De wijze van verrekenen van de kosten van de samenwerking komt tot uitdrukking in de 
dienstverleningsovereenkomst. 
 
artikel 8  verdeelsleutel 
Voor de totale uitvoeringskosten wordt één eenduidige verdeelsleutel gebruikt. 

De verwachting is dat per 2023 een nieuw landelijk verdeelmodel voor het sociaal domein zal 
komen. Zodra dat verdeelmodel bekend is, wordt uitgegaan van dat verdeelmodel voor de 
onderlinge verdeling van de uitvoeringskosten in de Noordmidden-Drentse samenwerking. 

In afwachting van het nieuwe landelijk verdeelmodel sociaal domein, blijft het noodzakelijk om een 

verdeelmodel af te spreken. De verdeelsleutel die in de afgelopen jaren al voor de werkbegroting 

gold wordt eerst gehandhaafd. De sleutel geldt voor de totale uitvoeringskosten; werkbegroting en 

personele kosten. 

 

artikel 9 begroting en financiële informatie 

De NMD-samenwerking draagt zorg voor het opstellen van de begroting van de NMD-samenwerking 

en voor de jaarlijkse afrekening daarvan. Ten behoeve van de afrekening is het van belang dat de 

kosten die zijn gemaakt voor personele inzet van projectmatige werkzaamheden worden gedeeld 

met de NMD-samenwerking.  

De wijze van het aanleveren van de door een individuele gemeente gemaakte kosten van personele 

inzet voor projectmatige werkzaamheden komt tot uitdrukking in de dienstverleningsovereenkomst.  

 

artikel 10 delen van uitvoeringsinformatie 

Uiteraard wordt bij het delen van uitvoeringsinformatie gewerkt volgens de bepalingen van de AVG 

(Algemene verordening gegevensbescherming), de Jeugdwet en de Wmo 2015. De NMD-

samenwerking wordt zo ingericht dat de privacyregels structureel worden nageleefd. In de 

dienstverleningsovereenkomst is dit verder uitgewerkt in paragraaf 4 dat zich richt op 

gegevensuitwisseling en de AVG. 
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artikel 11 onderling overleg 

Het bestuurlijk overleg NMD bestaat uit de portefeuillehouders van de vijf deelnemende gemeenten 

die de Jeugdwet en/of de Wmo 2015 in hun portefeuille hebben. Hieruit volgt dat een gemeente 

vertegenwoordigd kan worden door 2 bestuurders.  

In de afgelopen jaren vond het bestuurlijk overleg NMD ongeveer 4x per jaar plaats. Dit zal met het 

wijzigen van de juridische vorm niet veranderen. Het voorzitterschap van dit overleg wordt in 

afstemming met elkaar vastgesteld. De huidige voorzitter behoudt het voorzitterschap met het 

aangaan van de regeling zonder meer op 1 januari 2022. Mocht de huidige voorzitter in verband met 

bestuurswisselingen geen deel meer uitmaken van het bestuurlijk overleg NMD dan wordt in 

onderlinge afstemming een nieuwe voorzitter gekozen uit alle bestuurders die deel uitmaken van 

het bestuurlijk overleg NMD. 

De regiegroep is de opdrachtnemer van de door het bestuur vastgestelde kaders en opdrachtgever 

van de programmamanager en ambtelijke teams. Daarmee is de regiegroep verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de vastgestelde kaders in de NMD-samenwerking, de prioritering van taken en 

voor de personele invulling van de NMD-samenwerking. Tegelijkertijd zijn ze ook verantwoordelijk 

voor het nakomen van afspraken die lokaal uitgevoerd moeten worden. Het is het gremium waarin 

de lokale belangen behartigd worden en waarmee de lokale betrokkenheid wordt verankerd.  

 

artikel 12 uitwerking samenwerking 

De colleges werken deze samenwerking verder uit in een dienstverleningsovereenkomst bij deze 

regeling zonder meer. De regeling zonder meer en de dienstverleningsovereenkomst zijn 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

 

artikel 13 toetreding, wijziging en uittreding 

1. De NMD-samenwerking is een samenwerking van de vijf gemeenten Aa en Hunze, Assen, 

Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Toetreding van een andere gemeente tot de 

regeling zonder meer behoort tot de mogelijkheden mits sprake is van unanieme instemming. 

2. Ook indien de behoefte bestaat om de regeling zonder meer, dan wel de daarbij behorende 

dienstverleningsovereenkomst, te wijzigen dan is dat mogelijk mits de deelnemende gemeenten 

daar unaniem mee instemmen.  

3. Uittreding uit de regeling zonder meer is mogelijk. Dit vraagt slechts een aangetekend schrijven 

van het college van de uittredende gemeente gericht aan de overige deelnemende gemeenten. 

Dit aangetekende schrijven is het uittredingsbesluit waarover in lid 4 van dit artikel wordt 

geschreven. 

4. Uittreding uit de regeling zonder meer kan niet eerder plaatsvinden dan 6 maanden na de datum 

van toezending van het uittredingsbesluit door de uittredende gemeente aan alle deelnemende 

gemeenten. De vijf deelnemende gemeenten kunnen in onderlinge afstemming en met 

unanieme instemming een kortere termijn van uittreding afspreken.  

5. Bij de afhandeling van verplichtingen gaat het bijvoorbeeld om de inhuur van derden, deelname 

in de kosten van afschrijving van ICT aanschaf etc. 

 

artikel 14 beslechting van geschillen 

Ingevolge artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden geschillen omtrent de 

toepassing, in de ruimste zin, van de regeling zonder meer tussen de besturen van vijf deelnemende 

gemeenten door gedeputeerde staten beslist. Met artikel 14 van de regeling wordt een beroep 

gedaan op de vijf deelnemende gemeenten om zich tot het uiterste in te spannen om een redelijke 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01
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oplossing te vinden voor een geschil. De oplossing moet door alle gemeenten worden gedragen. 

Mocht dat niet lukken dan wordt toepassing gegeven aan artikel 28 van de Wgr. 

 

artikel 15 bekendmaking 

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 

 

artikel 16 lacunes in de regeling, evaluatie 

1. Een jaar na het aangaan van de ‘regeling zonder meer’ op 1 januari 2022 wordt deze juridische 

vorm geëvalueerd. De evaluatie bestaat uit een quick scan. In deze quick scan wordt aandacht 

besteed aan de vraag of de juridische vorm voldoende passend is. In 2023 wordt geëvalueerd of 

de professionaliseringsopgave heeft gebracht wat we voor ogen hebben zo komt tot uitdrukking 

in de toelichting op artikel 2 van deze regeling. Aan deze evaluatie in 2023 wordt niet alleen 

ambtelijk, maar ook bestuurlijk invulling gegeven.  

2. Mocht blijken dat de regeling zonder meer onduidelijkheden of lacunes kent dan treden de 

deelnemende gemeenten met elkaar in overleg. Mocht dat leiden tot een wijziging van de 

regeling dan is artikel 13 van deze regeling van toepassing. 

 

artikel 17 citeertitel 

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 


