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RAAMOVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENING WMO
[HULP BIJ HET HUISHOUDEN] [INDIVIDUELE BEGELEIDING] [DAGBESTEDING] en/of
[KORTDUREND VERBLIJF]

DE ONDERGETEKENDEN:
De rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Beemster, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw B.C. van Teijlingen hiertoe gevolmachtigd op grond van het
Mandaat- en machtigingsbesluit samenwerking Beemster Purmerend en de Regeling
Budgethouders 2019,
En de rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Purmerend, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw B.C. van Teijlingen hiertoe gevolmachtigd op grond van de
Regeling budgethouders 2019,
hierna te noemen gemeente,
en
statutair gevestigd te
hierna te noemen: aanbieder,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

,

Alle partijen gezamenlijk aan te duiden als: partijen.
NEMEN IN AANMERKING:
A) Dat gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert voor haar
inwoners.
B) Dat het ondersteunen van personen die beperkingen ondervinden in hun
zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie een onderdeel van de Wmo is.
C) Dat gemeente voor het bieden van voornoemde ondersteuning een maatwerkvoorziening
kan verstrekken.
D) Dat partijen de voorwaarden waaronder de dienstverlening geschiedt, willen vastleggen
in een raamovereenkomst, hierna: overeenkomst.
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Pagina 1 van 6

Registratienummer:

ARTIKEL 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
1.1 Gemeente heeft het recht aanbieder gedurende de looptijd van deze overeenkomst
opdracht te verlenen, en aanbieder aanvaardt die opdracht, tot het leveren van [hulp bij
het huishouden] [individuele begeleiding] [dagbesteding] [kortdurend verblijf], geheel
overeenkomstig het bepaalde in de leidraad contractering, de voorwaarden en
bepalingen van deze overeenkomst, de bijlagen bij deze overeenkomst en de
nieuwsbrieven.
1.2 Partijen maken nadere afspraken over de invulling van social return en hechten deze
aan de overeenkomst.
1.3 Aanbieder verplicht zich alle voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante
wijzigingen in zijn situatie direct aan de gemeente te melden.
ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Op de overeenkomst zijn, voor zover daarvan in de overeenkomst niet expliciet van
afgeweken wordt, de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
gemeente Purmerend en het Addendum (hierna: de inkoopvoorwaarden) van
toepassing.
2.2 Algemene voorwaarden van aanbieder, branchevoorwaarden en/of andere
voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.3 Aanbieder voldoet en houdt zich aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen uit
onder meer de Wmo, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2.4 De in de overeenkomst genoemde documenten en vigerende bijlagen maken
onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. De gemeente kan de leidraad en zijn
bijlagen gedurende de looptijd van de overeenkomst actualiseren en/of wijzigen.
2.5 Vigerend zijn de bijlagen zoals die op het moment van inwerking treden en gedurende
de looptijd van de overeenkomst op de gemeentelijke website zijn cq. worden
gepubliceerd.
2.6 Voor zover de overeenkomst, genoemde documenten en bijlagen met elkaar in
tegenspraak zijn, is de navolgende rangorde van toepassing, waarbij een hoger
genoemd document prevaleert boven het lager genoemde:
de nieuwsbrieven van gemeente aan aanbieder;
de overeenkomst met bijlagen;
de leidraad contractering;
de inkoopvoorwaarden.
ARTIKEL 3 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat de overeenkomst door partijen is
ondertekend en eindigt op 1 januari 2023. Als de overeenkomst niet voor het einde van de
looptijd is opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens een periode
van 2 jaar. De overeenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege op 1 januari 2031.
ARTIKEL 4 – BEEINDIGING OVEREENKOMST DOOR GEMEENTE
4.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de inkoopvoorwaarden kan
gemeente de overeenkomst ontbinden met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst als:
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a)

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

uitsluitingsgronden zoals door de gemeente van toepassing verklaard op
aanbieder van toepassing zijn (geworden);
b)
aanbieder niet (meer) voldoet aan geldende en/of door gemeente gestelde
vakbekwaamheids- en certificeringseisen zoals opgenomen in de leidraad
contractering;
c)
een fusie of overname van aanbieder aantoonbaar negatieve gevolgen heeft
voor gemeente of voor een of meer inwoners van de gemeente.
Gemeente behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van deze
overeenkomst de informatie zoals middels de Eigen verklaring door aanbieder is
verstrekt, te toetsen.
Gemeente kan de overeenkomst te allen tijde tussentijds per aangetekende brief
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minstens drie maanden. De
opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode volgend op de dag
waarop de aangetekende brief is verzonden.
Als aanbieder voor de duur van tenminste 12 kalendermaanden geen
’Toewijzingsbericht (301-bericht)’ heeft ontvangen en geen diensten levert onder de
overeenkomst, dan kan dat voor de gemeente een reden zijn de overeenkomst met
opdrachtnemer op te zeggen.
Indien gemeente tot ontbinding met onmiddellijke ingang overgaat, is aanbieder jegens
gemeente verplicht tot vergoeding van de schade die door de ontbinding is ontstaan.
Hieronder wordt tevens verstaan het verschil tussen de met aanbieder
overeengekomen prijs en de kosten verbonden aan het doen uitvoeren van de
overeengekomen diensten door derden, te tellen vanaf het moment van ontbinding.
Aanbieder verplicht zich jegens gemeente (en met inachtneming van hetgeen daarover
in de leidraad contractering is bepaald) om bij het einde van deze overeenkomst
(ongeacht de reden van beëindigen) alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te
verlenen teneinde een opvolgende aanbieder in staat te stellen de dienstverlening (of
onderdelen daarvan) na het einde van deze overeenkomst ongestoord voort te zetten.
Indien aan deze medewerking kosten verbonden zijn, dienen partijen een redelijke,
marktconforme vergoeding overeen te komen.

ARTIKEL 5 – OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR AANBIEDER
5.1 In afwijking van artikel 24 van de inkoopvoorwaarden, kan ook aanbieder deze
overeenkomst opzeggen. Aanbieder kan deze overeenkomst tussentijds per
aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minstens
zes maanden. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode
volgend op de dag waarop de aangetekende brief door gemeente is ontvangen.
5.2 Als aanbieder gebruik maakt van zijn mogelijkheid tot opzegging is hij verplicht om per
direct in overleg te treden met gemeente en andere aanbieders over de mogelijke
overname van verplichtingen, zoals personeel en dienstverlening aan de inwoners,
voortvloeiende uit de overeenkomst(en) maatwerkvoorzieningen. Aanbieder verplicht
zich tot volledige medewerking bij voornoemde overname.
ARTIKEL 6 – TOETREDING NIEUWE AANBIEDER(S)
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen nieuwe aanbieders zich aanmelden
voor een overeenkomst. Gemeente toetst of de nieuwe aanbieder voldoet aan de eisen
gesteld in de leidraad contratering en de overeenkomst. Als gemeente besluit tot toelating,
sluit gemeente de overeenkomst met de nieuwe aanbieder.
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ARTIKEL 7 – MAATWERKVOORZIENING WMO, EISEN EN PROCES
De beschrijving van de maatwerkvoorzieningen en de eisen aan die maatwerkvoorzieningen
zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. In bijlage 3 is het proces van toewijzing en de toegang tot
de maatwerkvoorziening opgenomen.
ARTIKEL 8 - WIJZE VAN MONITOREN, BEKOSTIGING EN VERANTWOORDING
Aanbieder die van gemeente een opdracht tot verstrekking van een maatwerkvoorziening
ontvangt:
- ontvangt voor die levering een vergoeding;
- wordt gemonitord; en
- legt verantwoording af zoals opgenomen in bijlage 4.
Het digitale proces van toewijzing tot en met facturatie via het berichtenverkeer is
opgenomen in bijlage 6.
ARTIKEL 9 - OVERDRACHT RECHTEN, FUSIE OF JOINT VENTURE - BEZWARING
9.1 Aanbieder mag de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel noch
gedeeltelijk aan een of meerdere derden overdragen of door een of meerdere derden
laten overnemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van gemeente.
Gemeente kan aan de goedkeuring als bedoeld in de eerste volzin voorwaarden
verbinden. De toestemming wordt niet op onredelijke grond geweigerd.
9.2 Aanbieder is verplicht gemeente tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot
vervreemding of overdracht van de onderneming van aanbieder, ongeacht de vorm
waarin die vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke
wijze de zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert
aanbieder gemeente over de inhoud, gevolgen en eventuele meerwaarde van een
wijziging als bedoeld in de eerste volzin voor de inwoner alsmede over het (mogelijke)
effect van de wijziging op de verhoudingen op de regionale of lokale markt van de
ondersteuning en/of begeleiding die door aanbieder wordt geleverd.
9.3 Aanbieder is niet bevoegd de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten
tegenover gemeente uit hoofde van deze overeenkomst te bezwaren, te verpanden, te
belasten met een beperkt recht of anderszins voorwerp te maken van zekerheid jegens
een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente. De
toestemming wordt niet op onredelijke grond geweigerd.
ARTIKEL 10 - BEROEP OP DERDEN
10.1 In het geval aanbieder zich heeft gekwalificeerd voor toelating tot de groep
gecontracteerde aanbieders met een beroep op derden, schakelt aanbieder gedurende
de duur van de overeenkomst alleen die derden in. Voor het vervangen van die
derden dan wel het niet langer gebruik maken van die derden is de voorafgaande
goedkeuring van gemeente vereist. Gemeente mag die toestemming niet op
onredelijke gronden weigeren.
10.2 Aanbieder mag bij de uitvoering van de overeenkomst ook op andere dan de in het
eerste lid bedoelde derden een beroep doen, mits deze derden voldoen aan de
voorwaarden, gehanteerde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en mits daarvoor
schriftelijke toestemming van gemeente is verkregen. Gemeente mag de toestemming
niet op onredelijke gronden weigeren.
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10.3 Aanbieder is te allen tijde jegens gemeente verantwoordelijk voor het doen en nalaten
van de door aanbieder ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst,
waaronder de afdracht van omzetbelasting, loonbelasting en sociale
verzekeringspremies.
10.4 Aanbieder vrijwaart gemeente van alle aanspraken en claims van de in dit artikel
bedoelde derden voortvloeiende uit of verband houdende met de inschakeling van die
derden door aanbieder.
10.5 De door aanbieder ingeschakelde derden mogen niet rechtstreeks factureren aan
gemeente.
ARTIKEL 11 - GESCHILLEN EN RECHTSKEUZE
11.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Partijen leggen geschillen die betrekking hebben op het uitvoeren van de
overeenkomst voor aan de bevoegde rechter bij Rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem.

ARTIKEL 12 - OVERIGE BEPALINGEN
12.1 Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst op basis van het geldende
recht onverbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige
bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.
12.2 Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van deze overeenkomst,
deze overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de onverbindende
bepalingen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de
betreffende onverbindende bepalingen.
12.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken gelden tussen partijen slechts
voor zover deze schriftelijk door partijen zijn bevestigd.
12.4 Wijzigingen en/of aanpassingen in deze overeenkomst zijn niet eerder van kracht dan
nadat zij schriftelijk in tweevoud zijn vastgelegd en als bijlage aan deze overeenkomst
zijn gehecht.
12.5 Het onverbindend worden van bepalingen uit deze overeenkomst als bedoeld in het
eerste lid, kan over en weer nooit tot schadeplichtigheid leiden voor partijen.
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Aldus opgemaakt en ondertekend:
Gemeente Beemster

Gemeente Purmerend

__________________________

______________________________

Mevrouw B.C. van Teijlingen

Mevrouw B.C. van Teijlingen

Functie: teammanager Maatschappelijk
Domein

Functie: teammanager Maatschappelijk
Domein

Plaats: Purmerend

Plaats: Purmerend

Datum:

Datum:

_________________________

De heer/mevrouw:
Functie:
Plaats:
Datum:

Bijlagen bij deze overeenkomst:
• Leidraad contractering
• Bijlagen van de overeenkomst
• VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en
Addendum
• Uitvoeringsprotocol Social Return Zaanstreek-Waterland
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