
Instructie ondertekening ‘Basisovereenkomst Inkoopnetwerk 2015’ 

  

 

Inleiding   

In de Basisovereenkomst Inkoopnetwerk 2015 zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeenten en de 

zorgverleners op het gebied van onder andere de wijze van communiceren, overlegstructuren en 

besluitvormingsprocessen. De afspraken over de inhoudelijke zorgverlening worden in separate 

deelovereenkomsten vastgelegd, die onder de basisovereenkomst vallen. Akkoord gaan met de 

basisovereenkomst, is dan ook een voorwaarde voor het sluiten van de separate 

deelovereenkomst(en). 

Het proces staat open voor alle organisaties die aan de voorwaarden uit de basisovereenkomst 

voldoen en deze ondertekenen. Wij nodigen u dan ook van harte uit uw zorgorganisatie te 

verbinden aan de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker Nootdorp, Leidschendam Voorburg, 

Lansingerland, Voorschoten en Wassenaar, in het kader van de Wmo 2015. De rechtsgeldigheid 

van de basisovereenkomst treedt pas in werking nadat u van ons een positief toelatingsbesluit heeft 

ontvangen. 

 

 

Instructie ondertekening  

1. Download de Basisovereenkomst en print het document uit.   

2. Verzorg de ondertekening op pagina 10 door een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van 

uw organisatie. Vul daarbij de naam van uw organisatie in welke bekend is bij de Kamer van 

Koophandel, de naam en functie van de ondertekenaar en plaats en datum van ondertekening.   

3. Vul de Eigen Verklaring volledig in door een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van uw 

organisatie. 

NB: Dit formulier kan digitaal worden ingevuld en ondertekend. Wanneer het niet lukt om dit 

document te openen, gebruikt u dan de ‘printversie’. 

4. Stuur de getekende Basisovereenkomst en de Eigen Verklaring per e-mail naar 

toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt ook per post 

insturen naar de gemeente Zoetermeer, ter attentie van Inkoopnetwerk Wmo H6, Mw. C.W. 

Veen, Postbus 15, 2700 AA, Zoetermeer. 

  

Vervolgens zullen de gemeenten uw documenten controleren en indien nodig de benodigde 

aanvullende  bewijsstukken opvragen. Uiteindelijk ontvangt u een schriftelijk besluit van de 

gemeenten waarmee de  Basisovereenkomst definitief worden gesloten of uw inschrijving om 

motiverende redenen wordt afgewezen.   

 

 

Vragen   

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt 

u ons bereiken via  toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl  


