
Ingezonden mededeling

Juridische totaalscan biedt zicht op alle decentralisatievraagstukken

De spelregels van samenwerken
‘Gaat de transitie van zorgtaken naar gemeenten per 1 januari 2015 wel lukken?’ vragen diverse critici  
zich af. Als het aan het Decentralisatieteam van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken ligt wel.  
Ze ontwikkelden een juridische scan waarmee alle decentralisatievraagstukken in kaart worden gebracht. 
‘We hebben van de wetgever een mooi juridisch kader aangereikt gekregen met harde grenzen. Hoe het  
spel zich daarbinnen moet afspelen, moet elke gemeente zelf bepalen.’

Met de decentralisatie moet een gemeente de samenwerking met 
andere gemeenten en instellingen zorgvuldig organiseren. Welke 
inkoop- en subsidierelaties moeten er komen? Hoe zit het met de 
arbeidsovereenkomsten van medewerkers bij zorginstellingen? Welke 
rechtsvorm moeten wijkteams krijgen? En hoe borgen we de privacy 
van burgers? ‘Die relaties moet de gemeente vastleggen in contracten 
of andere juridische producten,’ zegt Sandra van Heukelom, partner bij 
Pels Rijcken. ‘Ik weet dat veel wethouders zich op dit moment zorgen 
maken over de verbinding tussen de bestuurlijke besluitvorming en de 
uitvoering, die moet goed gedocumenteerd worden. Duidelijk moet 
zijn wie welke rol vervult en waarvoor verantwoordelijk is. Want wie 
kan aangesproken worden als er iets misgaat?’

Juridische totaalscan
Pels Rijcken bracht de afgelopen maanden alle spelers en hun 
onderlinge relaties in het ‘zorgveld’ in kaart. ‘Dat deden we samen met 
een groot aantal gemeenteambtenaren en mensen van zorginstellingen. 
Ook verzorgden we expertmeetings bij het VNG-congres,’ vertelt 
Melita van der Mersch, partner bij Pels Rijcken. Het resultaat is een 
juridische totaalscan die op een regionale situatie losgelaten kan 
worden en in korte tijd duidelijk maakt welke afspraken gemeenten 
in welke vorm kunnen en/of moeten vastleggen. ‘Hierbij focussen 
we op de decentralisatie, maar we kijken ook naar de consequenties 
van extramuralisering. Ook die laatste ontwikkeling levert de 
nodige dilemma’s op voor een gemeente, denk bijvoorbeeld aan 
herbestemmingsvraagstukken voor leegstaande verpleeghuizen en de 
financiering van thuisverpleging.’ 
Van der Mersch stuurt samen met Van Heukelom ‘het Decentralisatie- 
team’ van Pels Rijcken aan, dat bestaat uit 12 mensen met verschillende 

specialisaties. Zelf is ze deskundige op het gebied van gezondheidsrecht. 
Van Heukelom is bestuursrechtjurist en zeer thuis in het subsidierecht: 
‘Ik houd ervan om complexe veranderingen naar de praktijk te 
vertalen.’ Beide maken ook deel uit van het Ondersteuningsteam 
Decentralisatie (OTD) van de VNG.

Wijkteams
Momenteel staat de inrichting van wijkteams centraal, zien beide 
advocaten. ‘Een wijkteam is juridisch eigenlijk niets, het is een groep 
van mensen van verschillende organisaties die functioneel bij elkaar 
komt,’ zegt Van Heukelom. Dat vergt goede afspraken. ‘Zo moet helder 
zijn wie waarvoor verantwoordelijk is bij calamiteiten.’ Moet je hiervoor 
een aparte rechtsvorm oprichten met een eigen bestuur? ‘Dat kan,’ zegt 
ze, ‘maar je kunt ook kiezen voor een samenwerkingsovereenkomst. 
Het wijkteam fungeert dan als een joint venture waarbij iedere 
instelling zijn eigen verantwoordelijkheden draagt.’ Ze wijst erop dat 
het belangrijk is vooruit te kijken. ‘Veel gemeenten starten met een 
jeugdteam en een sociaal wijkteam. Als je een wijkteam nu volledig in 
het cement giet, is het straks lastig om de volgende stap te zetten op 
weg naar transformatie, bijvoorbeeld in geval van samensmelten van 
jeugdteams en sociale wijkteams. Zorg ervoor dat je flexibel blijft.’ 

Het Decentralisatieteam van Pels Rijcken kan antwoord geven op al 
uw vragen op het gebied van decentralisatie. Neem gerust contact 
op met:
Sandra van Heukelom: 06 12 998 974 of  
sandra.vanheukelom@pelsrijcken.nl 
Melita van Mersch: 06 51 239 935 of  
melita.vandermersch@pelsrijcken.nl
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