SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek,
GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek

DE ONDERGETEKENDEN
1. …… te dezen handelend als gevolmachtigde van het op basis van de
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland te Lelystad gevestigde
Openbaar Lichaam “Veiligheidsregio Flevoland”, kantoor houdende te […],
ingeschreven in het handelsregister onder nummer […]; hierna ook te noemen:
“Veiligheidsregio Flevoland”;
2. …… te dezen handelend als gevolmachtigde van het op basis van de
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te Hilversum
gevestigde Openbaar Lichaam “Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek”, kantoor
houdende te […], ingeschreven in het handelsregister onder nummer […]; hierna ook te
noemen: “Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek”;
3. …… te dezen handelend als gevolmachtigde van het op basis van de
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland te Lelystad
gevestigde Openbaar Lichaam “Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland”, kantoor
houdende te […], ingeschreven in het handelsregister onder nummer […]; hierna ook te
noemen: “GGD Flevoland”;
EN:
4. ……. te dezen handelend als gevolmachtigde van het op basis van de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek te Bussum (gemeente Gooise
Meren) gevestigde Openbaar Lichaam “Regio Gooi en Vechtstreek”, kantoor houdende
te […], ingeschreven in het handelsregister onder nummer […]; hierna ook te noemen:
“Regio Gooi en Vechtstreek”;
Partijen 1, 2, 3 en 4 hierna afzonderlijk ook te noemen: “Partij” en tezamen “Partijen”;
Daar waar in deze overeenkomst over “Regio Gooi en Vechtstreek” wordt gesproken, wordt
gedoeld op het onderdeel GGD van de Regio Gooi en Vechtstreek.
OVERWEGENDE ALS VOLGT:
a. Gelet op het toenemend aantal kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan en de druk
op het beschikbare budget, bestaat bij Partijen de wens om intensiever te gaan
samenwerken, zowel in de uitvoering van de uit de wet- en regelgeving voortvloeiende
primaire taken op de taakvelden GHOR, Brandweerzorg, Bevolkingszorg, Crisisbeheersing
en Rampenbestrijding, als op de Bedrijfsvoering. Verdergaande samenwerking heeft als
doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van de bij deze overeenkomst aangesloten
Partijen te verkleinen en zo de continuïteit te waarborgen, een integrale werkwijze te
bevorderen, een vermindering van de meerkosten te realiseren en de kwaliteit van de
taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen;
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b. Partijen hebben bovendien een gezamenlijk toekomstbeeld, waarin zij de uitdagingen die
volgen uit de komende wet- en regelgeving op de taakvelden GHOR, Brandweerzorg,
Bevolkingszorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding gezamenlijk en vanuit een
gelijkwaardige positie willen oppakken;
c. Partijen willen ten aanzien van hun wettelijke taken op de taakvelden Brandweerzorg,
Bevolkingsonderzoek, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en GHOR met ingang van 1
januari 2020 de bestaande samenwerking bestendigen en verder gefaseerd uitbreiden.
Naast deze uitbreiding van de samenwerking op genoemde wettelijke taken, willen 3 van
de 4 Partijen, te weten: de beide Veiligheidsregio’s en de GGD Flevoland, hun taken
bundelen op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering;
d. Partijen hebben de wens om hun onderlinge rechtsverhouding terzake de samenwerking
schriftelijk vast te leggen. Deze Samenwerkingsovereenkomst, welke voortkomt uit de
besluiten die zijn genomen tijdens de bestuurlijke conferenties van Partijen op 3 oktober
2018 en 30 januari 2019 en het daaraan ten grondslag liggende rapport van adviesbureau
KokxDeVoogd d.d. 24 september 2018, is het gezamenlijk instrument van Partijen om
invulling te geven aan de realisering van de in artikel 2 genoemde doelstelling;
e. Partijen brengen met deze Samenwerkingsovereenkomst geen wijziging aan in de
bestaande bevoegdheidstoedeling; noch in de bevoegdheden van de huidige besturen van
de vier betrokken gemeenschappelijke regelingen, noch in de bestaande
mandaatregelingen van de directeuren. Ook de verantwoordelijkheid voor het beheer en
de aanwending van de in de begrotingen van Partijen beschikbare budgetten voor de
taakvelden GHOR, Brandweerzorg, Bevolkingszorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
blijft onveranderd, tenzij in deze Samenwerkingsovereenkomst anders is bepaald.
PARTIJEN WENSEN MET INACHTNEMING VAN HET BOVENSTAANDE HUN ONDERLINGE
RECHTSVERHOUDING MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKING TE REGELEN EN KOMEN
DAARTOE OVEREEN ALS VOLGT:
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Artikel 1 Considerans, definities en afkortingen
1. Bovenstaande overwegingen en de toelichting maken integraal onderdeel uit van deze
Samenwerkingsovereenkomst.
2. In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen en afkortingen de navolgende
betekenis:
Primaire proces:
Het primaire proces betreft de zorg voortvloeiend uit de aan de Veiligheidsregio’s en GGD’en
opgedragen wettelijke taken, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de zorg op de
volgende taakvelden: GHOR, Brandweerzorg, Bevolkingszorg, Crisbeheersing en
Rampenbestrijding.
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Wettelijke taken:
De aan de Veiligheidsregio en GGD opgedragen taken op het terrein van de GHOR,
Brandweerzorg, Bevolkingszorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding die krachtens de Wet
op de veiligheidsregio’s (Wet van 11 februari 2010 (Wvr)) of de Wet publieke gezondheid (Wet
van 9 oktober 2008 (Wpg)) aan beide organisaties zijn opgedragen.
Bedrijfsvoering:
De activiteiten die het primaire proces ondersteunen, waaronder in ieder geval begrepen:
ICT/Informatisering, HR, bestuursondersteuning, financiën, communicatie, inkoop, huisvesting
en Gespecialiseerde functies (e.g. kwaliteitsfunctionaris, functionaris AVG).
Eenheid van leiding:
Een persoon wordt belast met de leiding van hetzelfde organisatieonderdeel binnen twee of
meer van de betrokken organisaties.
Bestuurlijke Stuurgroep:
De Stuurgroep als bedoeld in artikel 6 van deze overeenkomst.
Gezamenlijke veiligheidsdirectie:
De veiligheidsdirecties van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen.
Regio Flevoland:
Het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland. Dit grondgebied omvat de gemeenten Almere,
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.
Regio Gooi en Vechtstreek:
Het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio
Gooi en Vechtstreek. Dit grondgebied omvat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp* en Wijdemeren.
Artikel 2 Doelstelling van de samenwerking
1. De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering
van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te
bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te
verhogen en minder meerkosten te realiseren. Partijen komen daartoe overeen om met
ingang van 1 januari 2020 voor de duur van deze overeenkomst samen te (kunnen gaan)
werken als vastgelegd in deze overeenkomst.

*

Weesp zit in een herindelingsproces met Amsterdam; dat kan er toe leiden dat Weesp in de loop van de
samenwerking geen deelnemer in de betreffende GR meer is.
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Hoofdstuk 2 Samenwerkingsafspraken tussen Partijen
Taakvelden waarop wordt samengewerkt
Artikel 3 Samenwerking op de taakvelden GHOR, Bevolkingszorg, Brandweerzorg,
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
1. De beide Veiligheidsregio’s, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken
samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR. Zij nemen daartoe alle benodigde
maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte
manier kan worden gerealiseerd.
2. De beide Veiligheidsregio’s werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden
Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en nemen daartoe
alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een
adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.
Taakvelden waarop kan worden samengewerkt
Artikel 4 Samenwerking op het taakveld Bedrijfsvoering
1. De beide Veiligheidsregio’s en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van)
het taakveld Bedrijfsvoering en kunnen daartoe alle benodigde maatregelen nemen om te
bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden
gerealiseerd.
Eenheid van leiding
Artikel 5 Samenwerking t.b.v. eenheid van leiding op de taakvelden
1. Voor elk van de zes in artikel 3 en 4 van deze overeenkomst genoemde taakvelden (i.e.
GHOR, Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en
Bedrijfsvoering) kunnen Partijen op onderdelen van de resp. organisaties eenheid van
leiding instellen.
2. Partijen kunnen, indien zij dat wensen, eenheid van leiding instellen door het aanwijzen
van één van de huidige managers als manager voor hetzelfde taakveld bij één of meer
andere partijen. Deze manager wordt door Partijen in onderling overleg aangewezen en is
verantwoordelijk voor de aansturing van de taakuitvoering op het betreffende taakveld
waarop door (twee of meer) Partijen wordt samengewerkt.
3. De manager als bedoeld in het tweede lid van dit artikel is – zo deze wordt aangewezen rechtspositioneel in dienst van één der Partijen en zal – binnen de kaders van de
(aanbestedings) wet- en regelgeving - onbezoldigd worden gedetacheerd bij de andere
Partij(en), teneinde ook namens het bestuur van de betreffende Partij(en) de leiding van
het betreffende taakveld in die organisatie uit te oefenen.
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Hoofdstuk 3 Gezamenlijke begeleiding en uitvoering van de samenwerking, gebundelde
medezeggenschap
3.1 Bestuurlijke Stuurgroep
Artikel 6 Bestuurlijke begeleiding samenwerkingsproces
1. Partijen stellen een Bestuurlijke Stuurgroep in, welke de opdracht heeft om het
samenwerkingsproces richting te geven, te coördineren en te stimuleren, het verloop te
monitoren en te bewaken, de evaluatie bedoeld in artikel 18 te initiëren en te zorgen voor
verbinding met de besturen van de deelnemende Partijen. Deze Stuurgroep bestaat uit elf
leden, te weten: de twee voorzitters van beide Veiligheidsregio’s, twee
portefeuillehouders Volksgezondheid, elk aan te wijzen door en uit het bestuur van de
betreffende GGD’en, twee bestuurlijke trekkers voor het samenwerkingstraject, aan te
wijzen door en uit de besturen van Partijen gezamenlijk, de beide korpscommandanten, de
beide DPG’s en de directeur Bevolkingszorg.
2. Het voorzitterschap van de Bestuurlijke Stuurgroep wordt roulerend ingevuld. De
Bestuurlijke Stuurgroep maakt hieromtrent nadere afspraken.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, blijft elk lid van de Bestuurlijke
Stuurgroep verantwoording schuldig aan het Bestuur van de Partij die hij/zij
vertegenwoordigt over hetgeen in de Bestuurlijke Stuurgroep wordt besproken.
4. De Bestuurlijke Stuurgroep informeert de besturen van Partijen minimaal twee maal per
jaar over de voortgang en resultaten van de samenwerking, en zoveel vaker als
noodzakelijk is voor het goede verloop van de samenwerking.
3.2 Gezamenlijke veiligheidsdirectie
Artikel 7 Aansturing uitvoering samenwerking
1. De gezamenlijke veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor de aansturing van de
uitvoering van de afspraken uit deze Samenwerkingsovereenkomst, het verzorgen van de
communicatie naar (de besturen van) Partijen en de Bestuurlijke Stuurgroep en het
creëren van draagvlak voor de samenwerking binnen de organisaties van Partijen.
2. In het kader van de uitvoering van de in het vorige lid genoemde taak neemt de
gezamenlijke veiligheidsdirectie alle beslissingen die noodzakelijk zijn teneinde de
uitvoering van de afspraken op de in artikel 3 van deze Samenwerkingsovereenkomst
bedoelde taakvelden te (kunnen) realiseren. Zij rapporteert hierover twee maal per jaar
aan de Bestuurlijke Stuurgroep.
3. In het kader van de uitvoering van de in het eerste lid genoemde taak kan de gezamenlijke
veiligheidsdirectie afspraken maken over samenwerking op het taakveld Bedrijfsvoering als
bedoeld in artikel 4 van deze Samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken worden gemeld
aan de Bestuurlijke Stuurgroep voordat deze in uitvoering worden genomen. Na
kennisneming door de Bestuurlijke Stuurgroep is voor wat betreft de samenwerking op het
toegevoegde taakveld het bepaalde in het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige
toepassing.
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4. De gezamenlijke veiligheidsdirectie vergadert ten minste vier keer per jaar en informeert
de Bestuurlijke Stuurgroep minimaal twee keer per jaar over de voortgang van de
samenwerking, en zoveel vaker als noodzakelijk is voor het goede verloop van de
samenwerking.
3.3 Gebundelde medezeggenschap
Artikel 8 Bijzondere ondernemingsraad (BOR)
1. Partijen kunnen, in overeenstemming met de eigen ondernemingsraad, komen tot
afspraken over de inrichting van een bijzondere ondernemingsraad (BOR) ten behoeve van
de samenwerking.
2. De voorzitter van de gezamenlijke veiligheidsdirectie voert het overleg met de BOR, zo
deze wordt ingesteld, over vraagstukken aangaande de samenwerking.

Hoofdstuk 4 Financiële bepalingen
Budgetten
Artikel 9 Aanwending budgetten Partijen ten behoeve van taakuitvoering
1. De budgetten die Partijen thans tot hun beschikking hebben voor de uitvoering van het
taakveld GHOR worden ten behoeve van de aanwending gebundeld.
2. Indien Partijen besluiten tot samenwerking op (onderdelen van) het taakveld
Bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 4 van deze Samenwerkingsovereenkomst, worden de
budgetten per onderdeel van de Bedrijfsvoering waarop wordt samengewerkt, gebundeld.
3. Indien conform artikel 5, lid 2 één manager worden aangewezen die verantwoordelijk is
voor een taakveld waarop conform de artikelen 3 en 4 van deze
Samenwerkingsovereenkomst wordt samengewerkt, is deze budgethouder en bevoegd om
namens de betreffende Partijen alle financiële beslissingen te nemen met betrekking tot
de betreffende taken.
Opbrengsten en kosten samenwerking
Artikel 10 Opbrengsten samenwerking
1. De opbrengsten van de samenwerking worden gevormd door de vermindering van de
meerkosten, welke het gevolg is van de samenwerking als bedoeld in de artikelen 3 t/m 5
van deze overeenkomst.
2. De gerealiseerde vermindering van de meerkosten wordt over Partijen verdeeld volgens
een vaste verdeelsleutel, welke per taakveld wordt bepaald door de procentuele
verhouding tussen de structurele bedragen die in de begrotingen van de betrokken
organisaties beschikbaar zijn gesteld voor het betreffende taakveld. Deze procentuele
verhouding wordt voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze
Samenwerkingsovereenkomst bepaald aan de hand van een nulmeting, die wordt
uitgevoerd op basis van de vastgestelde jaarrekeningen 2019 van Partijen.
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Artikel 11 Incidentele transitiekosten
1. Alle incidentele transitiekosten die noodzakelijk zijn voor het (kunnen) realiseren van de in
dit artikel genoemde vermindering van de meerkosten, worden – indien de kosten het
gevolg zijn van de in artikel 3, tweede lid dan wel artikel 4 bedoelde samenwerking – over
alle Partijen verdeeld conform de in het tweede lid van artikel 10 genoemde
verdeelsleutel.
2. Indien de kosten het gevolg zijn van de in artikel 3, eerste lid bedoelde samenwerking op
het taakveld GHOR dan worden de incidentele transitiekosten die noodzakelijk zijn voor
het (kunnen) realiseren van de in dit artikel genoemde vermindering van de meerkosten
verdeeld over de twee Veiligheidsregio’s.
Verrekening kosten samenwerking
Artikel 12 Verrekening kosten samenwerking
1. Aangezien Partijen beogen de samenwerking gelijkwaardig in te richten, zal de vergoeding
voor de door ieder van hen te leveren bijdrage aan de samenwerking eveneens
gelijkwaardig zijn. Deze vergoeding zal door onderlinge verrekening geacht worden te zijn
voldaan en Partijen verlenen elkaar terzake over en weer hierbij kwijting.
2. Partijen hebben het streven de kosten die ten behoeve van elkaar dan wel ten behoeve
van het Samenwerkingsverband worden gemaakt, en die in eerste instantie door één van
de Partijen worden betaald, op basis van het werkelijke bedrag volgens een van tevoren
vaststaande verdeelsleutel over de andere Partijen om te slaan volgens het principe
“kosten voor gemene rekening”. De tussen Partijen gemaakte afspraken over de verdeling
van de kosten zullen tijdig (nader) worden vastgelegd in een overeenkomst “Overeenkomst
kosten voor gemene rekening”. Partijen zullen de omzetbelastingaspecten van
voorgenoemde overeenkomst laten beoordelen door de daartoe bevoegde inspecteur van
de Belastingdienst.
3. De door het Samenwerkingsverband ten behoeve van Partijen verrichte prestaties en de in
dat kader te betalen vergoeding is aan de heffing van (21%) omzetbelasting onderworpen,
tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van één van de vrijstellingen
van artikel 11 Wet op de omzetbelasting 1968. Het Samenwerkingsverband en de Partijen
hebben het streven om – indien (wettelijk) mogelijk - een beroep te doen op de in de Wet
op de omzetbelasting genoemde vrijstellingen en zullen nader onderzoeken of en onder
welke voorwaarden een beroep kan worden gedaan op deze vrijstellingen. Partijen zullen
met de daartoe bevoegde inspecteur van de Belastingdienst in overleg treden over het
toepassingsbereik van de vrijstelling omzetbelasting waarop volgens Partijen een beroep
kan worden gedaan.
4. Partijen ontvangen jaarlijks een overzicht van de geprognosticeerde en gerealiseerde
opbrengsten en kosten van de samenwerking, waarvan het saldo in de begrotingen
respectievelijk de jaarrekeningen van Partijen op de betreffende taakuitvoering kan
worden verwerkt.
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Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
Artikel 13 Looptijd en inwerkingtreding overeenkomst
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan per 1 januari 2020, treedt in werking na
ondertekening door (de gevolmachtigde van) het Bestuur van elk der Partijen afzonderlijk
en blijft ongewijzigd van kracht tot het moment van inwerkingtreding van een op
wezenlijke onderdelen gewijzigde Wvr, danwel - bij het uitblijven daarvan - tot het
moment dat de huidige Wvr wordt ingetrokken. Indien en zodra bekend is dat de Wvr op
wezenlijke onderdelen zal worden gewijzigd dan wel zal komen te vervallen, treden
Partijen in overleg over de gevolgen daarvan voor de samenwerking tussen Partijen, met
als oogmerk deze samenwerking ook dan te continueren.
Artikel 14 Wijziging of aanvulling van de overeenkomst; onvoorziene omstandigheden
1. Tussentijdse wijziging of aanvulling van deze overeenkomt is slechts mogelijk indien
Partijen daarover en over de daaruit wederzijds volgende verplichtingen, waaronder ook te
verstaan het oplossen van eventuele daardoor ontstane incidentele transitiekosten,
overeenstemming bereiken.
2. Een voorstel tot wijziging of aanvulling van deze overeenkomst kan door elk der Partijen
afzonderlijk worden gedaan. Een wijziging of aanvulling van deze overeenkomst wordt
slechts van kracht indien Partijen deze schriftelijk vastleggen.
3. Indien zich ten aanzien van een Partij omstandigheden voordoen die niet in deze
overeenkomst zijn geregeld, zullen Partijen onderling overleg plegen om tot
overeenstemming te komen over de te kiezen oplossing, met het oog op die betrokken
omstandigheden, waarbij zo nodig deze Samenwerkingsovereenkomst wordt gewijzigd.
4. Voor zover enige bepaling van deze Samenwerkingsovereenkomst om welke reden ook
nietig of vernietigbaar zou zijn, laat dat de gelding van de overige bepalingen van deze
overeenkomst onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden om, handelend naar de
eisen van redelijkheid en billijkheid, aanvullende afspraken te maken ter vervanging van
het aldus vernietigde of nietig verklaarde gedeelte, zulks zoveel mogelijk met
inachtneming van de voorwaarden, taken en risicoverdeling krachtens deze overeenkomst.
Artikel 15 Opzegging van de overeenkomst
1. Tussentijdse opzegging door één van de Partijen is slechts mogelijk indien Partijen over de
daaruit wederzijds volgende verplichtingen, waaronder ook te verstaan het oplossen van
eventuele daardoor ontstane incidentele transitiekosten, overeenstemming bereiken.
2. Opzegging als bedoeld in het vorige lid geschiedt door schriftelijke opzegging per
aangetekende brief door de betreffende Partij aan elk der Partijen afzonderlijk. Bij
opzegging dient een termijn van één volledig kalenderjaar in acht te worden genomen.
3. Indien één der Partijen de overeenkomst opzegt en daarbij de in dit artikel neergelegde
voorwaarden met betrekking tot de opzegging niet in acht neemt, verbeurt de opzeggende
Partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro).
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Daarnaast is de opzeggende Partij gehouden de schade die voor de samenwerking ten
gevolge van deze opzegging ontstaat, te vergoeden.
Artikel 16 Ontbinding van de overeenkomst met één Partij
1. Ingeval een Partij tekortschiet in de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voorvloeiende verplichting, geschiedt ontbinding van deze Samenwerkingsovereenkomst
met die nalatige Partij slechts nadat die Partij daartoe schriftelijk in gebreke is gesteld bij
deurwaardersexploot of aangetekende brief. In deze schriftelijke ingebrekestelling wordt
aan de nalatige Partij een redelijke termijn geboden om de betreffende verplichting alsnog
na te komen, tenzij de tekortkoming gezien haar aard en ernst de ontbinding niet
rechtvaardigt.
2. Ontbinding op basis van het vorige lid laat deze Samenwerkingsovereenkomst tussen de
resterende Partijen onverminderd van kracht.
3. Ingeval van ontbinding is de nalatige Partij gehouden alle schade welke de andere Partijen
als gevolg daarvan lijden, te vergoeden.
Artikel 17 Geschillenbeslechting
1. In alle gevallen waarin tussen Partijen een geschil ontstaat omtrent de totstandkoming, de
uitleg en de toepassing van deze Samenwerkingsovereenkomst danwel van nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn c.q. welke daarmee samenhangen,
trachten Partijen in een gezamenlijk bestuurlijk overleg tot een oplossing te komen.
2. Wanneer het bestuurlijk overleg als bedoeld in het eerste lid niet binnen drie maanden na
melding van het geschil tot een oplossing heeft geleid, wordt het geschil behandeld
overeenkomstig het Mfn Mediation Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland, zoals
dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. De kosten verbonden aan de mediation
worden door Partijen gezamenlijk gedragen.
3. Indien mediation als bedoeld in het tweede lid geen oplossing biedt, de uitkomst hiervan
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te lang op zich laat wachten, danwel
tijdens de mediation blijkt dat (bij het geschil betrokken) Partijen het geschil niet via
mediation wensen op te lossen en dit door de mediator schriftelijk is vastgesteld, kan het
geschil aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.
4. Als geschil wordt aangemerkt al hetgeen een Partij als geschil wenst aan te merken.
5. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van elk van partijen om ingeval
onverwijlde spoed een voorlopige voorziening vergt, het betreffende geschil in kort geding
aan de voorzieningenrechter voor te leggen.
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Artikel 18 Evaluatie
1. Partijen evalueren jaarlijks (het verloop van) de samenwerking.
2. De bevindingen van de in het eerste lid bedoelde evaluatie kunnen leiden tot wijziging of
beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst.
3. De Bestuurlijke Stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het eerste lid
bedoelde evaluatie.
Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20 Citeertitel
1. Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt aangehaald als: “Samenwerkingsovereenkomst
Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en
Vechtstreek”.
Aldus overeengekomen in tweevoud op [datum], te [locatie] en getekend door:

_______________________________________
Veiligheidsregio Flevoland

________________________________
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

________________________________
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland

_______________________________________
Regio Gooi en Vechtstreek
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