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Overeenkomst inzake “Begeleiding Wmo 18+” 

 

 

De ondergetekenden: 

 

De ondergetekenden:  

1 De gemeente Best, zetelend Dorpsplein 2 te Best, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

afdelingsmanager Gemeentewinkel mevrouw J. Segers,  

2 De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, ten dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

(GRSK), een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid gevestigd te Eersel, met als uitvoe-

rende dienst afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD), ten dezen rechtsgeldig vertegen-

woordigd door de afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening, mevrouw S.T.H.E.J. San-

ders, handelend op basis van het Geïntegreerd mandaat- en ondermandaatregister versie 1-7-

2019, behorende bij de Mandaatregeling Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempen-

gemeenten 2018; 

3 De gemeente Veldhoven, zetelend aan Meiveld 1 te Veldhoven, ten dezen rechtsgeldig verte-

genwoordigd door afdelingshoofd Mens en Omgeving mevrouw W. Depré,  

4 Gemeente Geldrop-Mierlo, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan  

de Hofstraat 4 te Geldrop, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de  

heer J. van Bree;  

5 Gemeente Nuenen, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan de Jan  

van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemees-

ter de heer M.J. Houben MBA en gemandateerd afdelingshoofd dhr. E. Schippers;   

6 Gemeente Son en Breugel, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan  

de Raadhuisplein 1 te Son en Breugel, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bur-

gemeester de heer J.F.M. Gaillard; 

7 Gemeente Waalre, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Koningin 

Julianalaan 19 te Waalre, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de 

heer drs. A.J.W. Boelhouwer;  

 

Hierna te noemen (ook): “Gemeente’ 
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en 

 

2. <invullen>, gevestigd te <invullen> (KvK-nummer <>), ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

<invullen>, hierna (ook): ‘de Contractant; 

 

Hierna tevens gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ 

 

In aanmerking genomen dat: 

− de Gemeente op 1 juli 2021 een aankondiging heeft geplaatst met kenmerk BIZOB-2020-GEZ-TEI-

00197, voor het aangaan van een overheidsopdracht met betrekking tot het verzorgen van ambulante 

Begeleiding waaronder ook dagbesteding; 

− dat de eisen voor het inschrijven zijn vastgelegd in het bij deze Overeenkomst behorende inschrijfdo-

cument “Begeleiding Wmo 18+” datum 1 juli 2021; 

− er door geïnteresseerde marktpartijen inlichtingen zijn ingewonnen, waarvan op <datum invullen> 

een bij deze Overeenkomst behorende nota van inlichtingen is opgemaakt; 

− dat de Contractant een bij deze Overeenkomst behorende inschrijving heeft ingediend; 

− Partijen hun rechten en plichten met betrekking tot uitvoering van het ambulante Begeleiding waar-

onder ook dagbesteding, in onderhavige Overeenkomst wensen vast te leggen. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1 Opdracht “Begeleiding Wmo 18+” 

1. De Gemeente geeft opdracht aan de Contractant, hetgeen door de Contractant wordt aanvaard, 

tot het verzorgen van ambulante Begeleiding waaronder ook dagbesteding. 

2. Uitvoering van de ambulante Begeleiding waaronder ook dagbesteding door de Contractant als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt onder de voorwaarden en bedingen van deze Overeen-

komst en haar bijlagen. 

  

Artikel 2 Duur van de Overeenkomst 

1. Deze Overeenkomst is aangegaan voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025. Later in-

stromen is mogelijk. De einddatum is echter voor alle opdrachtnemers gelijk. Deze overeenkomst 

wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de gemeente de inschrijving van de 
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opdrachtnemer heeft goed goedgekeurd. Na goedkeuring ontvangt de contractant een doorlatings-

bericht. 

2. Na het verstrijken van de initiële looptijd van de Overeenkomst kan de Gemeente eenzijdig, twee 

keer, de Overeenkomst verlengen met twee jaar. Indien de Gemeente gebruik wil maken van deze 

verlengingsoptie laat zij dit uiterlijk zes maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk aan 

de Contractant weten.  

3. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven haar bepalingen onverkort van toepassing op de nog 

lopende opdrachten. 

 

Artikel 3 Algemene (inkoop)voorwaarden 

1. Op deze Overeenkomst zijn de “Algemene inkoopvoorwaarden 2013  voor leveringen en diensten” 

van de gemeente Veldhoven van toepassing (later: inkoopvoorwaarden).  

2. De algemene (verkoop-)voorwaarden van de Contractant zijn door partijen uitdrukkelijk niet van toe-

passing verklaard op onderhavige Overeenkomst. 

 

Artikel 4 Prijzen 

1. De door de Gemeente aan de Contractant verschuldigde vergoedingen staan in bijlage 8 en 9 van 

het inschrijfdocument en zijn exclusief btw.  

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding worden geïndexeerd conform de van op het tarief van 

toepassing zijde cao (VVT, GHZ, GGZ zie hiervoor bijlage 9 tarieventabel) en conform de werkwijze die 

in het inschrijfdocument is vastgelegd in artikel 3.5 indexering van tarieven. Het vervoerstarief wordt 

geïndexeerd conform de NEA en voor het eerst per januari 2023.  

 

Artikel 5 Facturatie en betaling 

1. Facturatie van de uitgevoerde Diensten  vindt via iWmo plaats per maand achteraf. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

1. In geval de Contractant – al dan niet van rechtswege – in verzuim is, is de Contractant aansprakelijk 

voor alle schade die door de Gemeente wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de werk-

zaamheden, ingevolge deze Overeenkomst. Deze bepaling is ook van toepassing wanneer de schade het 

gevolg is van het niet naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst. 

Dit alles ongeacht het feit of de schade veroorzaakt is door Contractant zelf en/of zijn Personeel dan 
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wel degenen die door Contractant op welke andere wijze dan ook bij de uitvoering van de opdracht zijn 

betrokken. 

2. De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis be-

perkt tot een bedrag van drie maal de opdrachtwaarde tot een maximum van € 1.000.000,- per ge-

beurtenis. 

3. De Contractant is bekend met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan 

alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. 

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Contractant. De Contractant 

vrijwaart de Gemeente voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav. 

4. De Contractant is in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die gebruikelijk is in de 

branche. Het standaard verzekerd bedrag is EUR 2.500.000,00 per kalenderjaar met minimale dekking 

per gebeurtenis van EUR 1.000.000,00. De Contractant is daarmee verzekerd tegen wettelijke aan-

sprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit de uitoefening van zijn taken. 

 

Artikel 7 Arbeidsvoorwaarden 

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de Diensten aan de geldende wet- en regelgeving op het 

gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de cao die voor zijn medewerkers van toepassing is. 

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de Dien-

sten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeids-

voorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Gemeente toegang tot de in lid 2 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voor-

komen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van 

het verrichten van de Diensten. 

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en bedingt tevens dat 

deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op 

hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Diensten. 

 

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging 
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1. De Gemeente is in geval van het bepaalde in artikel 12 van de inkoopvoorwaarden, tevens gerechtigd 

haar betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of ge-

deeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat de Gemeente tot enige schadevergoeding gehouden 

is, onverminderd eventuele aan de Gemeente verder toekomende rechten, daaronder inbegrepen 

het recht van de Gemeente op volledige schadevergoeding. 

2. Zie ook artikel 6.1.3 van het inschrijfdocument voor beëindiging van de overeenkomst.  

 

Artikel 9 Opzegging 

1 Partijen kunnen deelname aan de Overeenkomst bij aangetekend schrijven gemotiveerd opzeggen, 

waarbij deze minimaal een termijn van zes maanden in acht moeten nemen, rekenend vanaf datum 

verzenden aangetekend schrijven, tenzij de Gemeente beoordeelt dat vanuit het Cliëntenbelang een 

afwijkende termijn gerechtvaardigd is. 

2 Als Aanbieder van deze mogelijkheid gebruik maakt, is deze verplicht om per direct in overleg te 

treden met de resterende Aanbieders over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals perso-

neel en dienstverlening aan Cliënten, voortvloeiende uit de Overeenkomst. De opzeggende Aanbie-

der verplicht zich tot volledige medewerking aan voornoemde overname ten aanzien van de dienst-

verlening aan Cliënten. De resterende Aanbieders kennen een inspanningsverplichting voor het over-

nemen van personeel en dienstverlening aan Cliënten. 

3 Met ingang van de ontvangstdatum van het aangetekend schrijven betreffende de opzegging, door 

Gemeente dan wel Aanbieder, is Aanbieder niet gerechtigd nieuwe Cliënten te ondersteunen. Hier-

van kan worden afgeweken bij collectieve opzegging door Gemeente. 

4 Aanbieder kan na opzegging van Overeenkomst pas vanaf twaalf kalendermaanden na beëindiging 

een nieuw verzoek tot deelname aan de Overeenkomst bij Gemeente indienen. 

5 Gemeente kan de Overeenkomst opzeggen wanneer een Aanbieder niet voldoet aan de voorwaar-

den genoemd in het inschrijfdocument, dan wel wanneer door gewijzigde omstandigheden voort-

zetting van de Overeenkomst niet langer wenselijk is. 

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen (daaronder inbegrepen geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden 

beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten 
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tussen Partijen mochten ontstaan zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het 

arrondissement Oost-Brabant. 

 

Artikel 11 Algemene bepalingen 

1. Wijzigingen van deze Overeenkomst, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

 

Artikel 12 Bijlagen en rangorde 

1. De onderstaande documenten maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. In geval van 

tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en deze documenten, gaat de Overeenkomst voor. 

Daarna geldt de volgende rangorde: 

- nota van inlichtingen d.d. <datum> 

- inschrijfdocument “Begeleiding Wmo 18+” d.d. 1 juli 2021 en haar bijlagen 

- inkoopvoorwaarden 

- inschrijving van contractant 

2. Bovengenoemde bijlagen zijn gedurende de openhouseprocedure opgenomen in Negometrix, en Par-

tijen hebben hier kennis van genomen. 

 

Aanbieder ondertekent het tekenblad dat als bijlage 4 opgenomen is bij het inschrijfdocument.    

 


