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Uitvoeringsovereenkomst tot levering
Hulp bij het huishouden 2016

Partijen:
Gemeente Beuningen, gevestigd aan Van Heemstraweg 46 te Beuningen te deze ingevolge het bepaalde in
artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordig door haar wethouder, mw. de heer G.J.M.
Hendriks, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door de heer drs.
C.F. van Eert in zijn hoedanigheid van burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit van het
college van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2016,
en
………………, gevestigd te ……………… te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………;
hierna te noemen: Opdrachtnemer;
overwegende dat:
• opdrachtgever in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) gehouden
is maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen te bieden aan Inwoners en die daarvoor op grond
van de wet en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving en beleid in aanmerking komen;
•

door Opdrachtgever een Bestuurlijke aanbestedingsprocedure is gevolgd voor de opdracht tot levering
van de Algemene Voorziening hulp bij huishouden en de Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden
voor inwoners vanaf 18 jaar;

•

op basis van dit Bestuurlijk aanbestedingsproces een Procesovereenkomst Overlegstructuur is opgesteld
en door Partijen is ondertekend welke regelt hoe het overleg plaatsvindt om te komen tot inrichting
van de Algemene Voorziening hulp bij huishouden en de Maatwerkvoorziening hulp bij het
huishouden. Deze Procesovereenkomst Overlegstructuur maakt als bijlage één deel uit van deze
overeenkomst;

•

de Algemene Voorziening hulp bij huishouding en de Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden
wordt ingericht op de wijze en wordt tegen de voorwaarden uitgevoerd zoals in het Programma van
Eisen Algemene Voorziening hulp bij het huishouden en Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden
is omschreven. Dit Programma van Eisen welke als bijlage twee deel uitmaakt van deze overeenkomst
is daarin bepalend.

•

Opdrachtgever gelet op het voorgaande een uitvoeringsovereenkomst met ………………wil sluiten
om een aantal zaken vast te leggen;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst:
−

Bijlage 1 Procesovereenkomst Overlegstructuur, zoals vastgesteld door besluit van de burgemeester
en wethouders van gemeente Beuningen d.d. ………………;

−

Bijlage 2 Programma van Eisen Algemene Voorziening hulp bij huishouden en
Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, vastgesteld d.d. 21 april 2016;

−

Bijlage 3 Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Beuningen 2007

−

Eventueel Addendum

2. Een lijst van begrippen is opgenomen in de procesovereenkomst.
3. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze uitvoeringsovereenkomst en/of van deze
aanbestedingsprocedure onderdeel uitmakende stukken geldt onderstaande rangorde:
1. Uitvoeringsovereenkomst;
2. Programma van Eisen Algemene Voorziening hulp bij huishouden en Maatwerkvoorziening hulp bij
het huishouden d.d. 21 april 2016;
3. Addendum ………………;
4. Procesovereenkomst Overlegstructuur d.d. ……………….
5. De Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Beuningen 2007.
Artikel 2 Aanvang en duur overeenkomst
1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juni 2016 en eindigt van rechtswege op 31 december 2017
om 24:00 uur.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde looptijd heeft Opdrachtgever het recht deze
uitvoeringsovereenkomst drie keer te verlengen, telkens met een periode van één jaar. Als van het
recht van verlenging gebruik wordt gemaakt, maakt Opdrachtgever dit uiterlijk drie maanden voor
afloop van de dan lopende periode per aangetekend schrijven kenbaar aan Opdrachtnemer. Op de
eventuele verlenging zijn onverkort alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst van
toepassing. Als Opdrachtgever van het recht tot verlenging geen gebruik maakt, eindigt deze
uitvoeringsovereenkomst van rechtswege op het eind van de lopende periode.
3. Nieuwe opdrachtnemers hebben per halfjaar (steeds per 1 januari of 1 juli) mogelijkheid om tot de
overeenkomst toe te treden. Toetreding door nieuwe opdrachtnemers in deze uitvoeringsovereenkomst
is slechts mogelijk tegen dezelfde condities en voorwaarden zoals in deze overeenkomst en haar
bijlagen van toepassing verklaard.
4. Ook bestaat per half jaar (steeds per 1 januari en 1 juli) de mogelijkheid om uit het contract te treden.
Dit steeds per aangetekende brief, waarbij een opzegtermijn van drie maanden wordt gehanteerd.
Artikel 3 Opdracht
Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is opdrachtnemer verplicht aan opdrachtgever de
dienstverlening te leveren overeenkomstig het vastgestelde in de documenten benoemd onder artikel 1 van
deze uitvoeringsovereenkomst. Het betreft binnen deze overeenkomst de levering van de Algemene
voorziening hulp bij het huishouden en/of de levering van de Maatwerkvoorziening hulp bij het
huishouden.
Artikel 4 Tarieven
1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd als nader gespecificeerd in het
Programma van Eisen.
2. De tarieven, bedoeld in lid 1, zijn all-in en worden tijdens de contract termijn 2016 en 2017 niet
geïndexeerd.
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3. Bij verlenging van de overeenkomst blijven de laatst vastgestelde en geldende tarieven van toepassing,
tenzij de cao VVT gewijzigd is. Bij verlenging van de overeenkomst is – in afwijking van het in lid 2
gestelde - een indexering conform de cao VVT mogelijk.
Artikel 5 Facturering
1. Facturatie geschiedt conform de gestelde afspraken in het Programma van eisen. Als streefdatum voor
het gebruik maken de toepasselijke I-Wmo-standaarden voor berichtenverkeer geldt 1 januari 2017.
2. Facturatie geschiedt per vier weken achteraf op basis van een verzamelfactuur, conform de in het
Programma van eisen opgenomen wijze. Uitsluitend daadwerkelijk geleverde diensten kunnen
gefactureerd worden.
3. Indien de opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst niet geheel of niet
behoorlijk is nagekomen, heeft opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.
Artikel 6 Rapportage en overleg
Partijen hebben éénmaal per 6 maanden overleg over de uitvoering en de inhoud van de overeenkomst,
waarin opdrachtnemer minimaal rapporteert over de onderwerpen zoals weergegeven in het Programma
van Eisen.
Artikel 7 Werkafspraken
De opdrachtgever en de opdrachtnemer beschikken over de mogelijkheid om gedurende de looptijd van
deze uitvoeringsovereenkomst in overleg en met wederzijdse goedkeuring aanvullende schriftelijke
werkafspraken te maken en deze door gebruikmaking van een addendum aan deze overeenkomst toe te
voegen.
Artikel 8 Ontbinding
1. Partijen hebben het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met opgaaf
van reden zonder rechterlijke tussenkomst geheel, of gedeeltelijk, te ontbinden, indien de andere partij
na schriftelijke ingebrekestelling:
a. binnen redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
b. voortdurend en/of herhaaldelijk zijn verplichtingen niet nakomt, tenzij de tekortkoming, gezien haar
bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel
6:265 Burgerlijk Wetboek);
c. indien een van de partijen ten gevolge van overmacht voor een langere periode dan 2 maanden een
of meerdere verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet kan nakomen.
2. Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst zonder aanmaning, ingebrekestelling en rechterlijke
tussenkomst, door middel van een aangetekend schrijven met opgaaf van reden, geheel, of gedeeltelijk
te ontbinden indien:
a. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtnemer beslag wordt gelegd;
b. ten aanzien van de opdrachtnemer surseance van betaling wordt aangevraagd;
c. ten aanzien van de opdrachtnemer faillissement wordt aangevraagd;
d. bij wijziging van de in te zetten personen waarbij geen overeenstemming kan worden bereikt;
e. de opdrachtnemer één of meerdere van zijn rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst
overdraagt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Dit geldt
niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht door opdrachtnemer ten behoeve van een derde
op de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever;
f. de opdrachtnemer wordt ontbonden;
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g. opdrachtnemer zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst blijvend niet kan nakomen;
h. opdrachtnemer (een deel van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover overdraagt, fuseert of
splitst aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever;
i. in het geval zich buitensporige calamiteiten in de uitvoering van de werkzaamheden door
opdrachtnemer voordoen waarbij de gezondheid of het welzijn/welbevinden van de Inwoner, personen
uit zijn sociaal netwerk of mantelzorger rechtstreeks in het geding is.
3. De overeenkomst wordt ontbonden indien wet- of regelgeving de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer en de daarmee verband houdende overeenkomst onmogelijk maakt.
4. Opdrachtnemer heeft geen recht op schadevergoeding ten gevolge van ontbinding van de
overeenkomst.
5. Indien deze overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel wordt beëindigd of ontbonden of op
welke wijze dan ook eindigt, geldt het navolgende:
a. de opdrachtnemer zal in overleg met de opdrachtgever al datgene doen wat redelijkerwijs van hem
gevergd kan worden teneinde de continuïteit van de door hem ten behoeve van de opdrachtgever
uitgevoerde werkzaamheden te waarborgen tot aan het moment van opzegging of beëindiging;
b. de opdrachtnemer draagt alle schriftelijke of anderszins vastgelegde informatie, alsmede alle kennis
betreffende die werkzaamheden, op nader overeen te komen wijze over aan de opdrachtgever.
c. de bijbehorende Procesovereenkomst Overlegstructuur wordt tegelijkertijd met deze overeenkomst
beëindigd of ontbonden.
Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van Inwoners en andere derden ter
zake van de door of namens de Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst uit te voeren
werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer beschikt over marktconforme en adequate verzekering voor beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer dient dit op verzoek van opdrachtgever aan te tonen met een
gewaarmerkte kopie van de polis, de verzekeringsvoorwaarden en een bewijs van betaling van de
premie.
3. Wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze een boete, sanctie of andere maatregel opgelegd krijgt ten
gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst door opdrachtnemer, is opdrachtnemer gehouden
opdrachtgever hiervoor schadeloos te stellen.
Artikel 10 Wijziging wet- of regelgeving en overig
In geval van veranderingen in wet- en regelgeving en/of de ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid
(op nationaal, supranationaal en internationaal niveau) die de ongewijzigde uitvoering van deze
overeenkomst voor tenminste één partij onredelijk bezwarend maken, treden Opdrachtgever en
Opdrachtnemer in overleg over het al dan niet (gewijzigd) voortzetten van deze overeenkomst. In dat geval
streven zij gezamenlijk en in redelijkheid naar een oplossing, In geval voortzetting van deze overeenkomst
door één van beide partijen wegens de veranderingen redelijkerwijs niet verwacht kan worden, is deze
overeenkomst van rechtswege ontbonden. In dat geval zijn artikel 8 leden 4 en 5 van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 11 Overige bepalingen
1.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Aan deze overeenkomst kunnen eerst rechten worden ontleend nadat beide partijen beschikken over
een door beide partijen getekend exemplaar.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig mochten zijn, of worden verklaard,
zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de omstreden bepaling(en)
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overleg plegen teneinde een zodanige vervangende regeling te treffen dat de strekking van deze
overeenkomst behouden blijft.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend;
Plaats en datum:

Plaats en datum:

Gemeente Beuningen,
namens de burgemeester,
de heer G.J.M. Hendriks, wethouder

Naam aanbieder:

Handtekening:

Handtekening:

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Procesovereenkomst Overlegstructuur d.d……………;
Programma van Eisen vastgesteld d.d. 21 april 2016;
Addendum ……………;
Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Beuningen 2007.
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