Deelovereenkomst “Dagactiviteiten

DEELOVEREENKOMST “Dagactiviteiten”, Tenderned kenmerk: <>

PARTIJEN
1.

de heer H.R. Kuipers, te dezen handelend als gevolmachtigde van de te Amersfoort

gevestigde publieksrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Amersfoort, met zetel te 3811 LM
Amersfoort, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32160938;
hierna ook te noemen: “Gemeente”, hierna ook te noemen: ‘Opdrachtgever',
EN
2.

de [rechtspersoon] ingeschreven in het handelsregister onder nummer………………

statutair gevestigd te <… > en kantoor houdende te <…………….> ,te dezen volgens haar
statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de …………… <naam en functie>
; hiervoor, hierna ook te noemen: ‘Opdrachtnemer'.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
I

de huidige regeling(en) ’dagactiviteiten’ tot 31-12-2016 geheel via het perceel
dagactiviteiten? worden gefinancierd en dat per 1-1-2017 deze voorzieningen na een
inkoopprocedure middels onderhavige Deelovereenkomst zal worden geleverd.

II

Opdrachtgever voor cliënten de “Dagactiviteiten” vanaf 1 januari 2017 wil waarborgen;

III

Opdrachtgever deze aanbestedingsprocedure uitvoert binnen het
samenwerkingsverband van de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes
(jeugd deel), Leusden, Soest en Woudenberg;

IV

Opdrachtgever specifieke uitvoeringsvoorwaarden en samenwerking heeft vastgelegd
in de Programmabeschrijving dagactiviteiten. Opdrachtnemer heeft daarvan
kennisgenomen en accepteert de inhoud van deze uitvoeringsvoorwaarden en
samenwerking;

V

Partijen de samenwerking onderschrijven waarbij participatie en zelfredzaamheid het
doel zijn, eigen kracht van Inwoners en hun omgeving het vertrekpunt zijn,
mogelijkheden van Inwoners centraal staan, Partijen vraaggericht en resultaatgericht
werken, Partijen oog hebben voor de totale context en niet alleen voor individuen
daarbinnen en Partijen streven naar ontschotting en vermindering van administratieve
lasten;

VI

Partijen zich realiseren dat het verwerkelijken van deze samenwerking een groot
beroep doet op het aanpassingsvermogen en de eigen verantwoordelijkheid van
Inwoners, het verandervermogen van Opdrachtnemer en hun medewerkers en de
faciliterende rol van Opdrachtgever en met zich meebrengt dat Partijen met respect
voor hun wederzijdse belangen en rollen een intensief ontwikkelproces aangaan;

VII

Maatwerk de zelfredzaamheid en participatie bevordert, behoudt of compenseert van
een Inwoner opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven.
Maatwerkvoorzieningen worden ingezet als een Inwoner over onvoldoende eigen

Paraaf Opdrachtnemer:

Paraaf Opdrachtgever:
pagina 1 van 6

Deelovereenkomst “Dagactiviteiten

kracht bezit, het sociale netwerk onvoldoende in staat is te helpen en geen geschikte
Algemene voorziening aanwezig is;
VIII

Opdrachtgever op grond van de Wmo-2015 voortdurend dient zorg te dragen voor de
kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning, ook als
Opdrachtgever deze taak door derden laat uitvoeren.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1

Aard van de Deelovereenkomst, toepasselijkheid en looptijd

1.1 De Deelovereenkomst stelt de Opdrachtnemer in staat om Zorg en ondersteuning te
bieden binnen het gebied van Opdrachtgever, een en ander uitsluitend op basis van een
geldende beschikking aan een cliënt door Opdrachtgever.
1.2 Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aanspraak maken op het verrichten van
Diensten: er geldt geen afnamegarantie en geen exclusiviteit voor Opdrachtnemer in welke
vorm dan ook. Daartegenover kan Opdrachtgever Opdrachtnemer niet verplichten tot het
verrichten van Diensten.
1.3 De aard en omvang van de specifieke Zorg- en ondersteuning wordt, binnen de kaders
van de beschikking, door de Opdrachtnemer vastgelegd in een individueel Zorg- en
ondersteuningsplan/arrangement met de cliënt.
1.4 Naast de Diensten als bedoeld in lid 1 en 2 van dit Artikel kunnen partijen nader
overeenkomen om pilot- of proefprojecten die aanverwant zijn met Zorg en
ondersteuning zoals bedoeld in de Programmabeschrijving onder de werking van deze
Deelovereenkomst te brengen.
1.5 De voorwaarden van deze Deelovereenkomst zijn, voor zover aan de orde, van toepassing
op alle overeenkomsten die tijdens de looptijd van deze Deelovereenkomst tussen
Opdrachtnemer en de beschikte cliënt worden gesloten met betrekking tot de Zorg- en
ondersteuning.
1.6 Opdrachtnemer verplicht zich de overeengekomen diensten in de vorm van Zorg- en
ondersteuning te verrichten in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving
alsmede conform het in de sub 1.7 genoemde documenten. Deze documenten maken
onlosmakelijk deel uit van deze Deelovereenkomst.
1.7 Voor zover de bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde,
waarbij het hoger genoemde document prevaleert boven het lager genoemde:
a) uw BerA;
b) deze Deelovereenkomst;
c) de Programmabeschrijving “Dagactiviteiten”, Tenderned kenmerk <>, d.d. <>;
d) Nota(‘s) van Inlichtingen, <d.d. kenmerk>;
e) Inschrijving van de Opdrachtnemer <d.d. … kenmerk>.
1.8 Deze Deelovereenkomst is aangegaan voor een periode van maximaal 4 jaar.
1.9 Deze Deelovereenkomst gaat in op 1 januari 2017, en eindigt van rechtswege op 31
december 2020.
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Artikel 2
2.1

VERGOEDING

Opdrachtgever bekostigt de aanbieder voor de door hem, binnen de contractuele
voorwaarden daadwerkelijke gerealiseerde productie tegen het afgesproken tarief.

2.2

Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de door hem de werkelijk gerealiseerde Zorg en
ondersteuning vergoeden, indien en voor zover dit binnen het kader is van de aan de
cliënt afgegeven beschikking.

2.3

Het tarief heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze
Deelovereenkomst regulier te leveren zorg- en ondersteuning en is inclusief alle
eventueel bijkomende kosten.

2.4

Het recht op betaling ontstaat na uitvoering van de overeengekomen werkelijk
verrichte diensten. Opdrachtnemer factureert vierwekelijks. Correcties op al door de
Opdrachtnemer gefactureerde perioden mogen maximaal over één periode terug
ingediend worden.

2.5

Uiterlijk 1 oktober maakt Opdrachtgever bekend welke tarieven per 1 januari van het
nieuwe jaar van toepassing zijn. Indien aanpassing van de tarieven aan de orde is en
loopt dit via het proces zoals benoemd in het dialoogconvenant. De nieuwe tarieven
zullen per 1 januari van het nieuwe jaar worden doorgevoerd.

Artikel 3
3.1

WIJZIGINGEN EN GESCHILLEN

Opdrachtgever kan deze Deelovereenkomst eenzijdig wijzigen als deze wijziging het
gevolg is van veranderde wet- en regelgeving, budgetwijziging en/of de ontwikkeling
en uitvoering van beleid van de centrale en/of decentrale overheid.

3.2

Wijzigingen zoals de door de gemeente aangenomen ‘Uitgewerkte Voorstellen’ vanuit
de Adviestafels, zoals vermeld in het Dialoogconvenant, leiden tot een nieuwe
Deelovereenkomst. Deze nieuwe Deelovereenkomst wordt aangeboden aan alle
Deelnemers en Aanbieders. Alle lopende (oude) Deelovereenkomsten vervallen
gelijktijdig met het in werking treden van de nieuwe Deelovereenkomst. De Gemeente
kan deze nieuwe Deelovereenkomst met bestaande maar ook met nieuwe toetreders
afsluiten. Uittreding maar ook toetreding van nieuwe aanbieders staat alsdan open.

3.2

Andere wijzigingen kunnen slechts worden gemaakt met uitdrukkelijke en
voorafgaande schriftelijke instemming van Partijen, in welk geval deze wijziging deel
uitmaakt van deze Deelovereenkomst.

3.3

In aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden, zullen Partijen in geval van
geschillen eerst trachten deze in goed overleg tot een oplossing te brengen.
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Artikel 4
4.1

(BUITEN-) GERECHTELIJKE ONTBINDING

Aanvullend op de wet en het gestelde in hoofdstuk 12 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden,

behoudt

Opdrachtgever

zich

het

recht

voor

om

deze

deelovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst in te
trekken en deze Deelovereenkomst per direct buitengerechtelijk te ontbinden, indien:
a) Opdrachtnemer niet meer voldoet aan de eisen genoemd in de (bijlagen van de)
BerA;
b) De beroepsregistratie van de organisatie van Opdrachtnemer of diens medewerker
alshulpverlener is of wordt ingetrokken;
c) Opdrachtnemer, een medewerker of Onderaannemer veroordeeld wordt wegens
een strafbaar feit;
d) Bij controle blijkt dat een uitsluitingsgrond op Opdrachtnemer van toepassing is;
e) Er sprake is van fraude door Opdrachtnemer of zijn medewerkers;
f)

Opdrachtnemer op last van de IGZ een maatregel tot sluiting krijgt opgelegd;

g) De toelating van de instelling in gevolge de WTZi wordt ingetrokken;
h) Opdrachtnemer niet aan zijn verplichting voldoet ten aanzien van de betaling van
de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van
Nederland of het land waar hij gevestigd is;
i)

Opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het
verstrekken van inlichtingen in het kader van de aanvraag, die hebben geleid tot
het aangaan van de BerA dan wel deze Deelovereenkomst;

j)

Opdrachtnemer Cliënten -op welke wijze dan ook- dwingt om bij hem de Zorg en
ondersteuning (te blijven) afnemen.

Indien er sprake is van – ook nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer daarop heeft
aangesproken – herhaalde tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door
Opdrachtnemer.
4.2

Indien Opdrachtgever deze Deelovereenkomst (buiten-)gerechtelijk ontbindt:
a. Draagt de Opdrachtgever de verdere uitvoering van de Zorg en ondersteuning over
aan een andere Opdrachtnemer die een Deelovereenkomst met Opdrachtgever
heeft gesloten;
b. Is Opdrachtnemer gehouden om de eventuele schade als genoemd in artikel 6:98
van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de ontbinding aan Opdrachtgever te
vergoeden. Voor het bepalen van schade en de ongedaan making verplichtingen,
zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

4.3

In alle gevallen van beëindiging van de BerA, of beëindiging van de bedrijfsvoering van
Opdrachtnemer, en beëindiging van deze Deelovereenkomst werkt Opdrachtnemer
vrijwillig en kosteloos mee aan de continuïteit van de Zorg en ondersteuning aan
Cliënten. Opdrachtnemer werkt mee aan een warme overdracht van Cliënten aan een
andere, gecontracteerde Opdrachtnemer naar keuze van Cliënt. In dit verband stelt
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever onverwijld een lijst ter beschikking aan
Opdrachtgever met daarop de cliëntgegevens van Cliënten die Zorg en ondersteuning
van hem ontvangen.
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Artikel 5
5.1

TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Opdrachtgever is gerechtigd deze Deelovereenkomst voortijdig op te zeggen indien
een besluit van de rijksoverheid dan wel de gemeenteraad daartoe aanleiding geeft. In
dergelijke gevallen geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

5.2

Opdrachtnemer is gerechtigd deze Deelovereenkomst door opzegging voortijdig te
beëindigen. In dergelijke gevallen geldt eveneens een opzegtermijn van 6 maanden.

5.3

(Tussentijdse) opzegging of voortijdige ontbinding van deze Deelovereenkomst heeft
geen gevolgen voor de Deelovereenkomst die door andere deelnemers in het
samenwerkingsverband zijn gesloten.

5.4

Opdrachtnemer die voornemens is deze Deelovereenkomst voortijdig op te zeggen,
heeft de verplichting om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de overige
Opdrachtnemers met betrekking tot (mogelijke) overname van verplichtingen zoals
personeel en dienstverlening aan cliënten, die voortvloeien uit De Deelovereenkomst
c.q. reeds in uitvoering genomen Zorg en ondersteuning.

5.5

De Deelovereenkomst kan voorts tussentijds worden beëindigd indien er sprake is van
wijzigingen die een hernieuwde aanbesteding noodzakelijk maken. Bij de overweging
of de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd kunnen verschillende factoren
meespelen zoals, maar niet uitputtend: wijziging van wet en regelgeving, gemeentelijk
beleid, uitkomsten van de bestuurlijke overlegtafels, het vervallen van de
centrumgemeente functie voor wonen met noodzakelijk verblijf, beschikbare
budgetten wijzigen en (markt)ontwikkelingen.

Artikel 6
6.1

NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

Een beroep van Opdrachtnemer op een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is
in elk geval niet gerechtvaardigd in het geval van: (i) gebrek aan Personeel, (ii) ziekte
van Personeel, (iii) vertraging in de aanlevering of ongeschiktheid van voor verrichten
van de dienstverlening benodigde zaken, (iv) stakingen of werkonderbrekingen, (v)
tekortkomingen van derden, (vi) liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde
van Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden.

6.2

Maakt Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik van de hulp
van derden (zoals onderaannemers) dan is hij voor hun gedragingen en prestaties
jegens Opdrachtgever in dezelfde mate aansprakelijk als voor zijn eigen prestaties.
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Artikel 7
7.1

OVERIGE BEPALINGEN: RECHTSFORUM, CONTROLE , PRIVACY

Op deze Deelovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen kiezen
domicilie te Amersfoort.

7.2

Opdrachtnemer registreert voor de materiële controle en ten behoeve van de
accountantscontrole de gegevens zoals bedrijfsadministratie, financiële en
projectadministratie. Deze gegevens zijn voor Opdrachtgever te allen tijde toegankelijk
voor controle. Toegankelijk betekent zowel fysiek toegankelijk, leesbaar en tenminste
in kopie in Nederland beschikbaar. Opdrachtgever zal het onderzoek beperken tot wat
noodzakelijk is voor de (materiële) controle of screening.

7.3

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verschaft door Opdrachtgever
of door Cliënten is Opdrachtgever de verantwoordelijke en Opdrachtnemer de
bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna ook Wbp).
Partijen sluiten een bewerkersovereenkomst als bedoeld in art. 14 Wbp.

7.4

Voor zover tijdens de looptijd van de Overeenkomst ten behoeve van
Deelovereenkomst gegevens worden verzameld in de zin van de Databankenwet, is
Opdrachtgever producent en Opdrachtnemer beheerder in de zin van de
Databankenwet.

7.5

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van boetes van of namens de Autoriteit
Persoonsgegevens die aan Opdrachtgever opgelegd worden wegens aan
Opdrachtnemer toe te schrijven overtredingen van de Wbp.

7.6

Binnen twee (2) weken na afloop van deze Deelovereenkomst is Opdrachtnemer
verplicht om alle actuele en historische bestanden van Cliënten, noodzakelijk ter
uitvoering van deze overeenkomst, aan Opdrachtgever over de te dragen, zonder
daarvan zelf een kopie te houden.

Aldus overeengekomen in tweevoud, te ……………..

2016

<Volgt tekenblad 2.>
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