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De Ondergetekenden: 
 

- GEMEENTE WESTERKWARTIER gevestigd aan De Tolberterstraat 66,  
9351 BJ te Leek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.K. Wiersma, 
de burgemeester. 

 
Aan te duiden als: “Gemeente” 
 
en 
 
- De AANBIEDERS genoemd in bijlage 1. 

 
Alle partijen gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen” 
  
NEMEN IN AANMERKING: 
 
A. Gemeente  stelde op 18 augustus 2015 een Basisovereenkomst Wmo en 

Jeugdwet voor ondertekening open voor Aanbieders en Aanbieders 
ondertekenden deze. 

B. De  Basisovereenkomst organiseert het proces voor een verantwoorde 
transformatie  en ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijk 
Ondersteuning 2015 (vanaf 1 januari 2016).  

C. Onderdeel van de Basisovereenkomst is het in samenspraak van Gemeente 
met Aanbieders komen tot een invulling van een Maatwerkvoorziening zoals 
bedoeld in de Wmo 2015.  

D. Deze nieuwe invulling van voorzieningen moet voldoen aan de door Partijen 
onderschreven visie zoals beschreven in de “Visie sociaal domein 
Westerkwartier” van de Gemeente.  

E. Partijen realiseren zich dat het verwerkelijken van deze visie een groot beroep 
doet op het aanpassingsvermogen en de eigen verantwoordelijkheid van 
Inwoners, het verandervermogen van Aanbieders en hun medewerkers en de 
faciliterende rol en het verandervermogen van Gemeente en met zich 
meebrengt dat Partijen met respect voor hun wederzijdse belangen en rollen 
een intensief ontwikkelproces aangaan. 

F. De Maatwerkvoorziening bevordert, behoudt of compenseert de 
zelfredzaamheid en participatie van een Inwoner opdat deze zo lang mogelijk 
in de eigen leefomgeving kan blijven. De Maatwerkvoorziening wordt ingezet 
als een Inwoner onvoldoende eigen kracht bezit, het Sociale netwerk 
onvoldoende in staat is te helpen en geen geschikte Algemene voorziening 
aanwezig is. 

G. Partijen wensen voor de Maatwerkvoorziening verder afspraken te maken over 
een Voorziening en deze vast te leggen in de Overeenkomst. 

H. Gemeente wenst de onder (D) genoemde visie met betrekking tot de 
Voorziening te realiseren, waarbij zij uitgaat van reële kosten voor het uitvoeren 
ervan door Aanbieders, binnen het financiële kader dat de Gemeente 
beschikbaar heeft. Bij het realiseren van de Voorziening binnen het genoemde 
financiële kader zullen Partijen vooral kijken naar de ontwikkeling van 
innovatieve vormen van uitvoering en samenwerking, naar het verminderen van 
bureaucratie, het verlagen van administratieve lasten en naar een innovatief 
bekostigingsmodel. 
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I. Voor zover de onder (D) genoemde visie niet per 1 januari 2016 voor wat betreft 
de Voorziening is te realiseren, wensen Partijen afspraken te maken over het 
doorontwikkelen van de Voorziening vanaf 1 januari 2016 (“Innovatieagenda”). 

 
 
 
 
Partijen verklaren als volgt overeen te zijn gekomen: 
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ARTIKEL 1 DEFINITIES 
Termen in deze Deelovereenkomst, die met een hoofdletter beginnen zijn definities en 
hebben de betekenis zoals opgenomen in bijlage 3 (definities). Gedefinieerde termen 
hebben in enkelvoud en meervoud overeenkomstige betekenis. 
 
ARTIKEL 2 VOORWERP VAN DE DEELOVEREENKOMST 
Aanbieder voert in opdracht van Gemeente de Voorziening uit conform de 
Deelovereenkomst waaronder mede begrepen de bijlagen die integraal onderdeel 
uitmaken van deze Deelovereenkomst. 
 
ARTIKEL 3: ALGEMENE VOORWAARDEN 
1. Op de Deelovereenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden (bijlage 8) van de 

Gemeente van toepassing.  
2. Op de Deelovereenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Aanbieder 

niet van toepassing.  
3. Op de Overeenkomst die Aanbieder sluit met een Inwoner voor het uitvoeren van 

de Voorziening onder de Deelovereenkomst kan de aanbieder wel 
leveringsvoorwaarden van toepassing verklaren, voor zover deze geen strijd 
opleveren met de Deelovereenkomst en de daarin opgenomen bijlagen. 

4. In het geval van tegenstrijdigheden geldt de navolgende rangorde in documenten: 
5. -     de aangepaste Deelovereenkomst en de bijlagen d.d. 1 juni 2019  

- de Deelovereenkomst en de bijlagen dd. 10 november 2015; 
- de Basisovereenkomst dd. 18 augustus 2015; 
- de Algemene inkoopvoorwaarden (versie 4) van de Gemeente. 

 
ARTIKEL 4: DUUR VAN DE DEELOVEREENKOMST 
1. De Deelovereenkomst gaat in op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2021. 
2. Partijen kunnen deze Deelovereenkomst zes maanden voor het aflopen van de 

initiële looptijd of einde van een verlengingsperiode, telkens verlengen met een 
periode van minimaal 3 jaar, waarbij Partijen onverminderd de mogelijkheid blijven 
houden de Deelovereenkomst tussentijds op te zeggen conform artikel 5.  

 
ARTIKEL 5: OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST 
1. Aanbieders kunnen deelname aan de Deelovereenkomst tussentijds gemotiveerd 

per aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 
minstens zes kalendermaanden. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de 
kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de aangetekende brief door 
de Gemeente is ontvangen. De Gemeente zet de Deelovereenkomst voort met 
overige Aanbieders.  

2. Als een Aanbieder gebruik maakt van zijn mogelijkheid tot opzegging is deze 
verplicht om per direct in overleg te treden met resterende Aanbieders over de 
(mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en dienstverlening aan 
Inwoners, voortvloeiende uit de Deelovereenkomst. Opzeggende aanbieder 
verplicht zich tot volledige medewerking bij voornoemde overname. De Gemeente 
heeft de regierol. 

3. De Gemeente kan de Deelovereenkomst met een Aanbieder tussentijds 
gemotiveerd per aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn van minstens zes kalendermaanden. De opzegtermijn gaat in op de 
eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de 
aangetekende brief door aanbieder is ontvangen. De Gemeente zet de 
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Deelovereenkomst voort met overige Aanbieders, tenzij zij de Deelovereenkomst 
opzegt met alle Aanbieders tegelijk, waarna de Deelovereenkomst voor Partijen 
eindigt. 

4. Als de uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van buiten 
de invloedssfeer van de Gemeente liggende onvoorziene omstandigheden, 
waaronder in ieder geval begrepen wijzigende wet- en regelgeving en 
bezuinigingen van Rijkswege, dan wordt de termijn genoemd in artikel 5 lid 3 
verkort naar drie maanden. 

5. Als de Gemeente constateert dat een Aanbieder toerekenbaar tekort schiet bij het 
nakomen van verplichtingen, stelt zij Aanbieder schriftelijk in gebreke. De 
Aanbieder krijgt dan de mogelijkheid om binnen een redelijke, door de Gemeente 
te bepalen, termijn om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Komt de Aanbieder 
ook daarna zijn verplichtingen niet na, dan voldoet de Aanbieder niet meer aan de 
voorwaarden van de Deelovereenkomst en kan de Gemeente de 
Deelovereenkomst met en Aanbieder tussentijds per aangetekende brief 
(buitengerechtelijke verklaring) per direct ontbinden. De Gemeente zet de 
Deelovereenkomst voort met de overige Aanbieders. 

6. Gemeente heeft verder het recht om de Deelovereenkomst tussentijds per 
aangetekende brief (buitengerechtelijke verklaring) per direct te beëindigen 
als Aanbieder gedurende 1 achtereenvolgend jaar geen diensten aan Inwoners 
heeft geleverd. De ingangsdatum voor het meten van genoemde termijn is 1 juli  
2019, dan wel dat datum waarop de Aanbieder de Overeenkomst heeft getekend 
voor zover deze datum ligt na 1 juli 2019.  
De Deelovereenkomst wordt voortgezet door Gemeente met overige 
Dienstverleners. 

 
ARTIKEL 6: TOETREDING 
Gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst kunnen nieuwe Aanbieders toetreden. 
Gemeente toetst of de nieuwe Aanbieder voldoet aan de eisen gesteld in de 
Deelovereenkomst en de toets op toegevoegde waarde zoals opgenomen in bijlage 2.1. 
Nieuwe aanbieders kunnen alleen deelnemen aan de Deelovereenkomst als zij gelijktijdig 
deelnemen aan de Basisovereenkomst. Als Gemeente besluit tot toelating, sluit 
Gemeente namens alle Partijen de Deelovereenkomst met de nieuwe Aanbieder 
(waarvoor Aanbieders de Gemeente bij voorbaat machtigen). Gemeente communiceert 
dit met de andere Aanbieders. 
 
ARTIKEL 7: EISEN AAN DE VOORZIENING 
1. Aanbieder voldoet bij het uitvoeren van de Voorziening aan de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving en voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de bijlage 
2 bij deze Deelovereenkomst. 

2. Aanbieder garandeert dat hij de Voorziening zal uitvoeren in overeenstemming met 
de gangbare zorgvuldigheidsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de zorg- en 
welzijnssector. 

 
ARTIKEL 8: PRIJSSTELLING 
Aanbieder die een opdracht tot levering van de Voorziening ontvangt van Gemeente, 
ontvangt voor die levering een vergoeding die tot stand komt volgens de bepalingen 
opgenomen in bijlage 2.  
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ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID 
1. In geval Aanbieder – al dan niet van rechtswege – in verzuim is, is Aanbieder 
aansprakelijk voor alle schade die door Gemeente wordt geleden voortvloeiende uit de 
uitvoering van de werkzaamheden, ingevolge deze Deelovereenkomst. 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 Deelovereenkomst. Dit alles ongeacht het feit 
of de schade veroorzaakt is door Aanbieder zelf en/of zijn personeel en/of door de 
Aanbieder onder zijn verantwoordelijkheid ingezette derden. 
2. De in het kader van de Deelovereenkomst door de Aanbieder te vergoeden schade is 
per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de jaarlijkse opdrachtwaarde van 
Aanbieder bij de Gemeente met een maximum van 2.500.000,- euro. Samenhangende 
gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis. 
 
ARTIKEL 10: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 
Indien enige bepaling in de Deelovereenkomst  nietig is of vernietigd wordt, dan tast dit 
de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen vervolgens met elkaar 
in overleg treden om te trachten overeenstemming te bereiken over aanpassing van de 
Deelovereenkomst zodanig dat deze niet langer nietig of vernietigbaar is dan wel om 
overeenstemming te bereiken over een bepaling, ter vervanging van de nietige of 
vernietigde bepaling, die voor wat betreft aard en strekking zo dicht mogelijk aansluit bij 
de nietige of vernietigde bepaling. 
 
ARTIKEL 11: EVALUEREN EN WIJZIGINGEN 
1. Partijen bespreken binnen het Inkoopnetwerk, zoals georganiseerd in de 

bovenliggende Basisovereenkomst, zo vaak als Gemeente noodzakelijk acht, de 
bepalingen en de uitvoering van de Deelovereenkomst.  

2. Gemeente kan de Deelovereenkomst wijzigen na het doorlopen van de procedure 
beschreven in de Basisovereenkomst. De wijzigingen gaan in direct na akkoord 
van een geheel nieuwe Deelovereenkomst, voorzien van bijlage(n). Als bijlagen 
bij de Deelovereenkomst wijzigen, is het voldoende de gewijzigde bijlage(n) te 
vervangen. Mondelinge afspraken kennen geen rechtskracht. 

3. Aanbieders die niet akkoord gaan met de wijzigingen doorgevoerd op basis van 
artikel 11 lid 2, treden uit conform artikel 5 lid 2.  
Voor deze Aanbieders geldt voor maximaal zes kalendermaanden, rekenend van 
de datum dat de wijzigingen in werking treden, de voorgaande Deelovereenkomst. 

 
ARTIKEL 12: OVERGANGSBEPALINGEN 
1. Partijen komen een Innovatie-agenda overeen (bijlage 5) voor onderwerpen die 

zij in ieder geval gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst verder willen 
doorontwikkelen. Het doorontwikkelen van deze onderwerpen kan leiden tot 
aanpassing van deze Deelovereenkomst en bijlagen conform artikel 10. 

2. Bij aanvang van de Deelovereenkomst kunnen zich vanwege de grote 
veranderingen voor Gemeente, Aanbieders en Inwoners ongewenste situaties 
voordoen. Deze situaties kunnen zowel voorzienbaar als niet voorzienbaar zijn. In 
bijlage 7 kunnen Partijen vastleggen: 
- welke risicovolle situaties zij voorzien bij het in werking treden van de 

Deelovereenkomst en hoe zij bij het zich werkelijk voordoen van deze situaties 
zullen handelen; 
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- op welke wijze zij signaleren of zich ongewenste situaties voordoen die zij nu 
nog niet voorzien, maar die wel het gevolg zijn van het in werking treden van 
de Deelovereenkomst. 

  
ARTIKEL13: GESCHILLEN 
In geval van geschillen maken Partijen gebruik van de geschillenregeling zoals 
opgenomen in de Basisovereenkomst. Van die geschillenregeling kunnen Partijen 
afwijken als het geschil de dienstverlening aan een Inwoner betreft, waarbij een van de 
Partijen meent dat een voorlopige voorziening noodzakelijk is. In dat geval leggen Partijen 
hun geschil voor aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland. 
 
 
ARTIKEL 14: RECHTSKEUZE 
Op deze Deelovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
 
 
 
Aldus gewijzigd op 1 juni 2019 
 
      
 
Gemeente Westerkwartier   Naam Aanbieder 
 
______________________________ _____________________________  
Naam:      De heer/mevrouw: 
Burgemeester    Functie: 
Plaats:     Plaats: 
Datum:     Datum: 
 
 
 
 
 


