MODEL DVO basistaken - 2018
Dienstverleningsovereenkomst basistaken FUMO – [naam deelnemer]
De ondergetekenden,
De gemeente [gemeente], gevestigd te [plaats], ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger], burgemeester, handelende ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van [datum besluit];
of
De provincie Fryslân, gevestigd te Leeuwarden, ingevolge artikel 176 van de Provinciewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger], Commissaris van de Koning,
handelende ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten van Fryslân van
[datum besluit];
hierna te noemen: opdrachtgever;
en
het openbaar lichaam Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing gevestigd te Grou aan de J.W. de
Visserwei 10, ingevolge artikel 22, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst
Miljeu en Omjouwing rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], voorzitter,
hierna te noemen: de FUMO;
hierna gezamenlijk te noemen: partijen;
Overwegende dat,

het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken
hebben gemaakt over de vorming van regionale uitvoeringsdiensten, het takenpakket dat deze
diensten in ieder geval moeten gaan uitvoeren en de kwaliteitsnormering van
vergunningverlening en handhaving;

ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering van de vergunningverlenende, toezichthoudende
en handhavingstaken op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht Friese gemeenten, het
Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân, met toepassing van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, de gemeenschappelijke regeling FUMO hebben gesloten;

de FUMO op basis van de gemeenschappelijke regeling vergunningverlenende,
toezichthoudende en handhavingstaken uitvoert;

deze dienstverleningsovereenkomst een overeenkomst is als bedoeld in artikel 21, eerste lid,
van de gemeenschappelijke regeling en derhalve is gebaseerd op het door het dagelijks
bestuur van FUMO vastgesteld model;

partijen met de dienstverlening waarop deze overeenkomst ziet nog geen ervaring hebben
opgedaan, deze dienstverleningsovereenkomst een overeenkomst in ontwikkeling is hetgeen
kan of zal leiden tot één of meer aanpassingen van de overeenkomst gedurende de looptijd
ervan.
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1
Doel en toepassingsbereik
Het doel van deze overeenkomst is om vast te leggen binnen welke kaders de door opdrachtgever
opgedragen taken door de FUMO worden uitgevoerd. Deze overeenkomst wordt door partijen op
onderdelen nader uitgewerkt in een bij de overeenkomst gevoegde bijlage
‘Samenwerkingsafspraken”.
Artikel 2
Omvang en wijziging
1.
Opdrachtgever verleent aan de FUMO opdracht tot de uitvoering van:
a.
de basistaken, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van de gemeenschappelijke
regeling, met inachtneming van in het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken,
alsmede;
b.
de taken, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c tot en met f van de
gemeenschappelijke regeling, indien en voor zover deze taken dienstig zijn aan de
basistaken.
2.
De in het eerste lid genoemde taken, de inrichtingen ten aanzien waarvan deze taken worden
verricht, de voor deze inrichtingen vastgestelde tarieven, de omvang en frequentie waarin de
taken worden uitgevoerd alsmede de (uur)tarieven voor de werkzaamheden als bedoeld in het
eerste lid, onder b, zijn nader omschreven in de aan deze overeenkomst gehechte, door
partijen gewaarmerkte bijlage ‘Opgedragen taken’, die daarvan onverbrekelijk onderdeel
uitmaakt.
3.
De bijlage bedoeld in het tweede lid wordt of kan gedurende de looptijd van deze overeenkomst
worden aangepast, aangevuld en/of uitgebreid. Alle aanpassingen als hier bedoeld worden
schriftelijk vastgelegd, voordat ze partijen binden en worden aan de bijlage gehecht.
Artikel 3
Verplichtingen opdrachtgever
1.
Opdrachtgever betoont zich een goed opdrachtgever, zoals hierna verder in dit artikel en
overigens in deze overeenkomst is uitgewerkt.
2.
Opdrachtgever staat in voor de integriteit van zijn handelen en dient (des)kundig te handelen.
3.
Opdrachtgever levert alle informatie aan die de FUMO nodig heeft voor zijn taakuitoefening.
4.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste en volledige overdracht van dossiers en
procedures die zijn aangevangen voor het aangaan van deze overeenkomst, tenzij expliciet
anders overeengekomen.
Artikel 4
Verplichtingen FUMO
1.
De FUMO neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht, staat in
voor de integriteit van zijn handelen en dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid
te waarborgen.
2.
Onverminderd het in de vorige leden bepaalde heeft de FUMO een signaleringsplicht indien de
uitvoering van taken voor de opdrachtgever naar verwachting onvoorziene financiële, politieke
en/of maatschappelijke gevolgen kan hebben of indien een besluit tot consequentie kan hebben
dat de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld.
Artikel 5
Uitvoeringskaders
1.
De FUMO handelt bij de uitvoering van de opgedragen taken binnen de kaders van wet- en
regelgeving, waaronder begrepen het ter zake opgestelde beleid van de opdrachtgever.
2.
De opdrachtgever treedt bij voorgenomen nieuw beleid of beleidswijzigingen in overleg met de
FUMO inzake uitvoeringsaspecten, indien dat beleid raakt aan de taken en bevoegdheden die
de FUMO uitvoert.
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3.

4.

5.

Indien de FUMO vindt dat in afwijking van het beleid moet worden besloten, dan treedt hij
daarover in overleg met opdrachtgever en legt het conceptbesluit ter accordering voor aan
opdrachtgever.
Opdrachtgever stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast dat als kader geldt voor de
uitvoering van de opgedragen taken door de FUMO. Dit uitvoeringsprogramma wordt uiterlijk 1
oktober voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft, toegezonden aan de FUMO.
De FUMO werkt het uitvoeringsprogramma uit in een jaarprogramma en zendt dit voor 31
december voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft toe aan de opdrachtgever.

Artikel 6
Kwaliteitseisen
1.
De uitvoering van de taken door de FUMO geschiedt volgens landelijk/provinciaal vastgestelde
normering en/of landelijk of provinciale erkende standaarden.
2.
Bij de uitvoering van de taken door de FUMO worden de vigerende kwaliteitscriteria in acht
genomen, alsmede hetgeen dienaangaande door de opdrachtgever is neergelegd in haar
uitvoeringsprogramma.
3.
Adviezen, correspondentie en beschikkingen inzake toezicht of handhaving en
vergunningverlening zijn tijdig, komen zorgvuldig tot stand en worden deugdelijk gemotiveerd.
De FUMO waarborgt bij de uitvoering van de werkzaamheden continuïteit en kwaliteit.
Artikel 7
Leveringstermijnen
1.
De FUMO neemt bij de uitoefening van haar taken zodanige termijnen in acht dat de
besluitvorming door de opdrachtgever binnen de wettelijke termijnen niet in het geding komt.
Indien zowel de uitoefening als besluitvorming in het kader van een vergunning in handen is
van de FUMO draagt deze er zorg voor dat de besluitvorming binnen de wettelijke termijnen
plaatsvindt.
2.
Voor adviezen en overige producten die niet in het kader van een vergunning worden verstrekt,
gelden de termijnen zoals die door partijen worden afgesproken en vastgelegd in de bijlage
Samenwerkingsafspraken behorende bij deze overeenkomst.
Artikel 8
Communicatie, informatie en geheimhouding
1.
Partijen dragen zorg voor een overlegstructuur in de relatie FUMO en opdrachtgever.
2.
Partijen wijzen personen aan die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie bij de verstrekte
opdrachten.
3.
Partijen verstrekken elkaar alle informatie die voor een goede uitvoering van deze
overeenkomst van belang is. Partijen staan in voor de juistheid van deze informatie.
4.
Partijen betrachten bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het
kader van deze overeenkomst de benodigde zorgvuldigheid.
5.
Partijen zullen, onverminderd het bepaalde in wettelijke openbaarmakingregelingen, zoals
opgenomen in de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), de gegevens waarvan zij bij de uitvoering van deze
overeenkomst kennis nemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of behoren te
kennen, vertrouwelijk behandelen en daartoe geheimhouding in acht nemen. Zij dragen zorg en
zijn verantwoordelijk voor een vertrouwelijke behandeling en geheimhouding van deze
gegevens door bij hen in dienst zijnde medewerkers alsmede door derden die bij de uitvoering
van de diensten, waarop deze overeenkomst ziet, zijn ingeschakeld.
Artikel 9

Mandaat, volmacht en machtigingen
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1.

2.

De bevoegde organen van opdrachtgever hebben de mogelijkheid om het bestuur van de
FUMO voor de uitoefening van bepaalde in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling
genoemde taken en bevoegdheden mandaat, volmacht of machtiging te verlenen.
Ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde mandaat, volmacht of machtiging wordt een
afzonderlijk besluit genomen.

Artikel 10
Werkzaamheden op locatie
Voor zover opgedragen werkzaamheden door (medewerkers van) de FUMO worden verricht op
locatie van de opdrachtgever, draagt opdrachtgever voor eigen rekening zorg voor huisvesting, het
gebruik van technische infrastructuur en de overige benodigde middelen.
Artikel 11
Voortgangsrapportage
Opdrachtgever ontvangt periodiek een rapportage met informatie over de voortgang van de
opgedragen taken. In de bijlage ‘Samenwerkingsafspraken', behorende bij deze overeenkomst, is
aangegeven welke informatie in de rapportage dient te worden opgenomen.
Artikel 12
Vergoeding en betaling
1.
Opdrachtgever betaalt aan de FUMO een vergoeding voor de uitvoering van de opgedragen
taken.
2.
De vergoeding wordt bepaald met toepassing van artikel 30 van de gemeenschappelijke
regeling.
3.
FUMO brengt de vergoeding middels kwartaalfacturen in rekening bij de opdrachtgever.
Betaling door opdrachtgever vindt plaats binnen dertig dagen na factuurdatum.
4.
De door FUMO in rekening te brengen bedragen worden vermeerderd met de daarover
verschuldigde BTW.
Artikel 13
Duur en beëindiging
1.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.
Beëindiging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door uittreding, als bedoeld in en
overeenkomstig artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling.
Artikel 14
Aansprakelijkheid
1.
De FUMO is niet aansprakelijk voor het ontstaan van bestuurlijke geldschulden van de
opdrachtgever vanwege het overschrijden van wettelijke beslistermijnen.
2.
Schade als gevolg van herroepen, in bezwaar of beroep ingetrokken, gewijzigde of vernietigde
besluiten van opdrachtgever komt voor rekening van opdrachtgever, tenzij de schade een
rechtstreeks gevolg is van ernstige nalatigheid, grove schuld of opzet van de FUMO. Onder
schade worden ook begrepen kosten van of als uitvloeisel van bezwaarprocedures en
rechtsgedingen.
Artikel 15
Wijziging van de overeenkomst
1.
Partijen kunnen met elkaar overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd.
2.
Overeengekomen wijzigingen hebben eerst rechtskracht en binden partijen eerst indien en
zodra deze zijn opgenomen in de aangepaste en als zodanig vastgestelde modelovereenkomst
als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling, tenzij aanpassing van
de modelovereenkomst, gelet op de bijzondere omstandigheden van opdrachtgever, in een of
meer gevallen zinloos en/of ongewenst zou zijn.
3.
Wijzigingen in de modelovereenkomst bedoeld in het tweede lid hebben automatisch wijziging
van deze overeenkomst tot gevolg, tenzij dat in één of meer gevallen, gelet op de bijzondere
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4.

omstandigheden van opdrachtgever, in redelijkheid niet kan worden gevergd van partijen of één
van hen.
Partijen stellen in gezamenlijkheid vast wanneer één of meer uitzonderingssituaties, bedoeld in
het tweede en/of derde lid, zich voordoet of voordoen.

Artikel 16
Geschillen
Op een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst is het bepaalde in artikel 38 van de
gemeenschappelijke regeling van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
Inwerkingtreding
De overeenkomst treedt in werking na ondertekening door partijen en wordt met terugwerkende kracht
aangegaan per 1 januari 2014.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

[plaats]

Grou,

Datum: [datum].

Datum: [datum]

[naam deelnemer]

FUMO

[naam vertegenwoordiger],
Burgemeester of Commissaris van de Koning

[naam voorzitter],
Voorzitter
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