
Uitvoeringsovereenkomst eerstelijnscentra grootschalige nieuwbouwlocaties 
 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,  
 te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en  
 Sport, voor deze, x , waarnemend directeur Curatieve Zorg 
 hierna te noemen: Staat, 
 
en 
 
2. x 
 (statutair) gevestigd te x 
 te dezen vertegenwoordigd door 
 x 
 hierna te noemen: Centrum, 
 
Overwegende dat: 
 
- geïntegreerde eerstelijnszorg van belang is voor de gezondheidszorg; 
- die zorg wegens marktfalen niet van de grond komt op grootschalige nieuwbouwlocaties in 
voorheen onbebouwd gebied; 
- het daarom nodig is het ontwikkelen en aanbieden van die zorg op die locaties tijdelijk te 
stimuleren met een subsidie en aan te merken als dienst van algemeen economisch belang (DAEB) 
in de zin van de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 
november 2005 (2005/842/EG); 
 
komen overeen:  
 
1. Voorwerp van de Overeenkomst 
 
1.1  De Staat belast het Centrum met en het Centrum neemt op zich de verplichting tot het 

verrichten van de DAEB, bestaand uit het verder ontwikkelen en aanbieden van 
geїntegreerde eerstelijnszorg tijdens de realisatie van de grootschalige nieuwbouwlocatie 
Almere. 

1.2 Het Centrum geeft uitvoering aan deze verplichting door de activiteiten te verrichten 
waarvoor het in de aanloopfase subsidie van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport ontvangt uit hoofde van het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige 
nieuwbouwlocaties (Kamerstukken II 2010/11, 29 247, nr. 150). 

 
2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 
 
2.1 Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door Partijen en werkt terug tot x 
 
2.2 De overeengekomen DAEB wordt verricht gedurende de periode dat het Centrum subsidie 

ontvangt uit hoofde van het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige 
nieuwbouwlocaties (Kamerstukken II 2010/11, 29 247, nr. 150). 

 
3. Slotbepaling 
 
3.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
3.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 

gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen DAEB. 
 
 



Den Haag, XX-04-2014 x, 
 
de Staat, het Centrum, 
 
 
 
 
 
 
 
          x 
 
Ministerie van VWS x. 
 
Waarnemend  directeur Curatieve Zorg  bestuurder 
Parnassusplein 5 
Postbus 20350 x 
2500 EJ  Den Haag x 
 


