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Overeenkomst inzake ondersteuning Jeugd, WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelijke deelname 
en werk 

 

De ondergetekenden: 

1.  

- Gemeente Eindhoven, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan 

Stadhuisplein 10 te Eindhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur sociaal do-

mein, daartoe gemachtigd door de burgemeester van de gemeente Eindhoven d.d. 01 december 

2015 en handelend ter uitvoering van het besluit van het college tot aangaan van deze overeen-

komst 

 

hierna te noemen (ook): ‘Gemeente’ 

en 

 

2. Aanbieder zoals vermeld op het Ondertekenblad van de betreffende Gemeente  

 

hierna (ook): ‘Aanbieder’;  

 

Hierna tevens gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ 

 

De Overeenkomst noemt Aanbieders ook separaat van elkaar Aanbieder. 

De Overeenkomst noemt Gemeente en Aanbieders gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar een 

Partij. 

 

Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: 

1 Gemeente voert in het kader van haar wettelijke taken binnen het sociaal domein werkzaamheden 

uit voor haar burgers binnen het daarvoor beschikbare budget. 

2 Hiervoor zijn de uitgangspunten uit de van toepassing zijnde wetgeving en lokale regelgeving van 

de Gemeente leidend evenals het streven naar reduceren van administratieve lasten, het vergroten 

van de zelfredzaamheid en het samenwerken van partijen voor de beste invulling van de zorgvraag. 

3 Vanwege het complexe speelveld in het sociaal domein (ontwikkelingen volgen elkaar snel op, er 

wordt in wisselende verbanden samengewerkt met verschillende spelers), bestaat de behoefte om 
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overeenkomsten in het sociaal domein flexibel en dynamisch in te richten zodat er ruimte is voor 

transformatie en ontwikkeling. Partijen zijn zich bewust van de majeure keuzes die gemaakt wor-

den en daarom zijn gezamenlijke evaluatie en doorontwikkeling voorwaardelijk gedurende de loop-

tijd van de overeenkomst. 

4 Partijen hebben voor de totstandkoming van deze overeenkomst samengewerkt conform de Over-

legstructuur Bestuurlijk Aanbesteden. Hierbij is uitgangspunt dat de Gemeente met Aanbieders in 

overleg treedt, alvorens zij besluit de Overeenkomst te wijzigen. Deze overlegstructuur wordt tij-

dens de looptijd van de overeenkomst voortgezet en maakt integraal onderdeel uit van deze Over-

eenkomst. 

5 In de doorontwikkeling van deze Overeenkomst hebben de inkooporganisaties van de Gemeenten 

en Aanbieders regionaal samengewerkt aan de totstandkoming van zoveel mogelijk uniformiteit op 

het gebied van producten, tarieven, regelgeving en uitvoering.  

6 Partijen hanteren voor de samenwerking de onderstaande uitgangspunten: 

a) Integriteit: Partijen komen overeen dat zij bij het uitvoeren van deze Overeenkomst altijd 

integer zullen handelen. 

b) Goede trouw: Partijen komen overeen dat zij bij het uitvoeren van deze Overeenkomst al-

tijd te goeder trouw zullen handelen. 

c) Verklaring: Aanbieders verklaren door ondertekening van deze Overeenkomst dat zij een 

zakelijke of andere doelstelling of verbintenis waarvan zij redelijkerwijze kunnen verwach-

ten dat deze het voorwerp van deze Overeenkomst geweld aan kan doen, volledig open-

baar maken aan de Gemeente.  

7 In verband met een grote toename van de zorgvraag, met als gevolg grote budgetoverschrijdingen 

is de Gemeente genoodzaakt de financieringsstructuur te wijzigen. Door middel van Budgetfinan-

ciering worden de budgetten voor zowel de diverse Deeltaakvelden als voor Aanbieders vastge-

steld. Aanbieders dienen deze budgetten niet te overschrijden. Overschrijdingen komen niet voor 

vergoeding in aanmerking, behoudens uitzonderingen waarover vóóraf met de Gemeente overeen-

stemming is bereikt.  

8 Partijen zijn tot overeenstemming gekomen en wensen voor de uitvoering van deze Overeenkomst 

hun rechten en plichten vast te leggen. 
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Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 
Hoofdstuk 1 Overlegstructuur, deelname en bepalingen 

In dit hoofdstuk worden de overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden, deelname aan de Overeenkomst 

en algemene bepalingen beschreven. 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:  

1 Aanbieder: een juridische entiteit die een voorziening aanbiedt aan Cliënten van Gemeente en hier-

toe een overeenkomst met Gemeente is aangegaan. 

2 Aangenomen voorstel: voorstel voor besluitvorming opgesteld door de overlegtafel(s) dat eerst 

wordt voorgelegd aan de Gemeente en, bij goedkeuring, aan overige Partijen. 

3 Addendum: een wijziging van- of aanvulling op deze Overeenkomst. 

4 Cliënt: De individuele inwoner die via de Verwijzer  toegang heeft tot een voorziening en op grond 

hiervan verzoekt om zorg in natura. 

5 Collectieve opzegging: een opzegging vanuit de Gemeente van de Overeenkomst naar alle gecon-

tracteerde Aanbieders of een specifieke groep gecontracteerde Aanbieders. 

6 Digitale Overlegtafel: elektronische platforms waar agenda, verslagen en voorstellen van de Fysieke 

Overlegtafel worden gedeeld, en voorstellen, reacties en signalen kunnen worden afgegeven.  

7 Fysieke Overlegtafel: periodieke bijeenkomst van Gemeente en een geselecteerde vertegenwoordi-

ging van Aanbieders, welzijnsorganisaties en/of Cliëntenvertegenwoordigers waarin voorstellen, re-

acties en signalen worden ontwikkeld en besproken. 

8 Gemeente: de gemeente(n) die partij is/zijn in deze Overeenkomst c.q. het/de college(s) van bur-

gemeester en wethouders van de betreffende gemeente(n). 

9 Ontwikkelagenda: overzicht van onderwerpen ter ontwikkeling. 

10 Overeenkomst: overeenkomst met daarin afspraken tussen Partijen over het uitvoering geven aan 

een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan wel de Jeugdwet. 

11 Overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden: een duurzame overlegstructuur voor het voorbereiden, 

beheren en monitoren van overeenkomsten binnen het sociaal domein van Gemeente.  

12 Overlegtafels: De Fysieke- en Digitale Overlegtafel. 

13 Partijen: Gemeente en Aanbieder(s). 
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14 Voorstel: voorstel ingebracht door een Partij dat wordt besproken en/of uitgewerkt aan de Overleg-

tafel(s). 

15 Vraag- en Antwoordmodule: digitale module waarin doorlopend vragen kunnen worden gesteld en 

antwoorden worden gegeven.  

16 Website: op de website https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein wordt 

doorverwezen naar de diverse gebruikte digitale platforms.  

17 Geschil: elke blijk van onvrede voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Gemeente een Aanbie-

der(s). 

18 Intake: tijdens de intake  wordt bepaald of de jeugdige in aanmerking komt voor ondersteuning 

gezien de aard en ernst van de problematiek en de mogelijkheden vanuit de zorgaanbieder om pas-

sende ondersteuning te bieden en waarbij het vervolg van de behandeling wordt besproken. 

19 Deeltaakveld: bundeling van producten binnen een taakveld. 

Artikel 1.2 Overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden 

1 Deze Overeenkomst brengt tussen Partijen een structuur tot stand voor overleg en besluitvorming.  

2 Partijen maken gebruik van deze overlegstructuur bestuurlijk aanbesteden voor het voorbereiden 

van overeenkomsten binnen het sociaal domein. Na inwerkingtreding van de overeenkomsten 

wordt de overlegstructuur voortgezet ten behoeve van het beheren, innoveren, wijzigen en moni-

toren van de overeenkomsten. 

3 Alle Partijen kunnen hun inbreng leveren via de Fysieke- en Digitale Overlegtafels.  Meer informatie 

over de Overlegtafels en hun samenstelling is te vinden op de gemeentelijke Website. 

4 Gemeente bepaalt de samenstelling en frequentie van de Fysieke Overlegtafel. Gemeente waar-

borgt dat de Fysieke Overlegtafel een afspiegeling is van de belangen en percepties van de Cliënten 

en Aanbieders die de betreffende voorziening aanbieden. Gemeente behoudt zich het recht voor 

om de samenstelling van de Fysieke Overlegtafel, zo vaak zij nodig acht, te wijzigen. Aanbieders die 

zitting nemen aan de Fysieke Overlegtafel wijzen voor deze overlegtafel een persoon aan die met 

mandaat kan participeren. 

5 Gemeente is belast met de organisatie en het faciliteren van de periodieke bijeenkomsten van de 

Fysieke Overlegtafel en het beheer van de Digitale Overlegtafel. 

 

https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein
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Artikel 1.3 Overlegtafels 

1 Partijen kunnen concrete voorstellen doen voor verbetering, aanpassing of verwijdering van (delen 

van) een Overeenkomst en kunnen daarnaast reacties en signalen afgeven. 

2 Aanbieders kunnen hun inbreng, voorstellen en signalen, gevraagd en ongevraagd, via de Digitale 

Overlegtafel kenbaar maken, middels de Vraag- en Antwoordmodule van de tender in het digitale 

platform. 

Bij de beantwoording van vragen wordt aangegeven welke classificatie de vraag heeft. De volgende 

classificaties worden hierbij onderscheiden: 

a) Toelichting: Deze classificatie geeft aan dat het antwoord dat gegeven is een toelichtend ka-

rakter heeft. 

b) Aangepast: Deze classificatie geeft aan dat het antwoord uiterlijk aan het einde van een ka-

lenderjaar in een addendum zal worden opgenomen. Het gaat dan om een onderwerp dat 

tot aanpassing van de Overeenkomst leidt. Alle partijen werken vanaf het moment van pu-

blicatie van dit antwoord alsof het addendum al getekend is. 

c) Niet aangepast: Deze classificatie geeft aan dat het antwoord een uitleg geeft waarom er 

geen aanpassing in de Overeenkomst komt. 

d) Ontwikkelagenda: Deze classificatie geeft aan dat de vraag mee zal worden genomen in de 

Ontwikkelagenda (welke aan de Fysieke Overlegtafel besproken wordt). 

3 De Fysieke Overlegtafel behandelt de genoemde voorstellen, reacties en signalen en de Ontwikkel-

agenda. Van de voortgang en uitwerking bericht Gemeente via de Vraag- en Antwoordmodule van 

de tender en / of website met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.4, lid 2. 

4 Partijen komen via de Overlegtafels een Ontwikkelagenda (Bijlage 5) overeen voor onderwerpen 

die zij in ieder geval gedurende de looptijd van de Overeenkomst verder willen door ontwikkelen. 

Partijen committeren zich aan de Ontwikkelagenda.  

5 Het behandelen van een voorstel en het door ontwikkelen van onderwerpen kan leiden tot een 

voorstel van de Fysieke Overlegtafel en tot aanpassing van deze Overeenkomst en Bijlagen.  

Artikel 1.4 Besluitvorming  

1 Een voorstel tot aanpassing kan worden aangenomen door Gemeente en een of meer Aanbieders 

gezamenlijk. De Gemeente kan echter ook beargumenteerd besluiten tot eenzijdige aanpassing van 

de Overeenkomst. Dit resulteert in een aangenomen voorstel. 
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2 Een aanpassing van de Overeenkomst ingevolge lid 1 wordt opgenomen in de Vraag- en Ant-

woordmodule met classificatie “aangepast” en zullen na publicatie direct in werking treden. Publi-

catie vindt plaats door het plaatsen van de aanpassing in de Vraag- en Antwoordmodule. Op het 

moment van publicatie zal er automatisch een notificatie worden verstuurd aan alle ingeschreven 

Aanbieders. Daarnaast worden aanpassingen opgenomen in de notulen van de Fysieke Overlegta-

fel. De notulen van de Fysieke Overlegtafel worden geplaatst op de Website.  

3 Na verloop van een termijn van zes maanden ingaande vanaf datum publicatie aanpassing kan en-

kel nog aanspraak gemaakt worden op de aanpassing zoals bedoeld in lid 2.  

4 Aanbieder die de aanpassing niet accepteert moet de Overeenkomst opzeggen conform artikel 1.8. 

De aanpassing is dan niet van toepassing op de Aanbieder die heeft opgezegd. Tot de maximale op-

zegtermijn ingaande vanaf datum publicatie van de aanpassing blijft de Overeenkomst zonder aan-

passing van toepassing. 

5 Periodiek worden aanpassingen verzameld en opgenomen in een addendum. Dit addendum wordt 

ter ondertekening aangeboden en Aanbieders verplichten zich dit addendum binnen 14 dagen na 

plaatsing te ondertekenen. Wanneer Aanbieder het addendum niet ondertekent wordt de Over-

eenkomst met de betreffende Aanbieder automatisch ontbonden, zes maanden na aanbieding van 

het addendum. Tot de automatische ontbinding blijft de Overeenkomst zonder aanpassing van 

toepassing. 

Artikel 1.5 Nieuwe Aanbieders en uitbreiding producten en diensten 

1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst mogen geen nieuwe aanbieders toetreden 

2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan geen uitbreiding van producten en diensten 

plaatsvinden bij een Aanbieder. 

3 De Gemeente kan voor bepaalde aangewezen producten van bovenstaande leden afwijken indien 

zij haar zorgplicht onvoldoende kan naleven, dan wel om te voorkomen dat (verdere) ontwikkelin-

gen in de (zorg)dienstverlening worden belemmerd. Een nadere uitwerking publiceert de Gemeen-

te op de site https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein.  

4 Gemeente publiceert de lijst van gecontracteerde Aanbieders via de site 

https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein 

 

https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein


Versie 20190101 Overeenkomst BA ondersteuning Jeugd, WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelij-
ke deelname en werk 

 

Pagina 10 van 36   

 

Artikel 1.6  Voorwaarden deelname Aanbieders 

1 Aanbieders die deel willen (blijven) nemen aan deze Overeenkomst moeten voldoen aan het gestel-

de in de bij deze Overeenkomst behorende Europese Uniform Aanbestedingsdocument (zie Bijlage 

1), te weten: 

a) de uitsluitingsgronden (verplicht en facultatief) zijn niet op Aanbieder van toepassing; 

b) Aanbieder voldoet aan de eisen van technische- en beroepsbekwaamheid. 

2 In aanvulling op de eisen zoals gesteld in lid 1, voldoet Aanbieder aan de voorwaarden en eisen zoals 

gesteld in deze Overeenkomst. 

3 Aanbieder dient hiertoe, op verzoek, het volgende te overleggen:  

a) een rechtsgeldig ondertekende Europese Uniform Aanbestedingsdocument;  

b) een Gedragsverklaring Aanbesteden maximaal 2 jaar oud, waarbij deze niet eerder is afge-

geven dan op 1 juli 2016; 

c) een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, niet ouder dan zes maan-

den, dat is voldaan aan de afdracht loonheffing en sociale verzekeringspremies; 

d) een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes 

maanden, waaruit de tekenbevoegdheid blijkt van degene die de Overeenkomst en Europe-

se Uniform Aanbestedingsdocument ondertekent; 

e) bewijsstukken van de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden en eisen. 

4 Gemeente controleert, voordat zij deze Overeenkomst met Aanbieder tekent en gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst, of de in lid 1 genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op 

Aanbieder van toepassing zijn en of Aanbieder nog voldoet aan de eisen en voorwaarden zoals ge-

noemd in de leden 1 en 2.  

5 Aanbieders die niet (meer) voldoen aan het gestelde in lid 1 en of lid 2 kunnen niet (langer) deelne-

men aan deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt dan ontbonden conform artikel 1.7. 

6 Gemeente kan besluiten met een Aanbieder, die niet kan aantonen te voldoen aan de voorwaarden 

en eisen genoemd in de leden 1 en 2, deze Overeenkomst onder ontbindende voorwaarde te sluiten 

dan wel voort te zetten. De Overeenkomst wordt in dat geval ontbonden als de betreffende Aanbie-

der niet binnen maximaal zes maanden na datum van constateren kan aantonen op de voorge-

schreven wijze te voldoen aan de eisen. 

7 Indien Gemeente het vermoeden heeft dat een deelnemende Aanbieder aan de Overeenkomst het 

maatschappelijk belang, gemeentelijk belang dan wel het belang van de Cliënt schaadt, start zij op 

basis van dit vermoeden een onderzoek. Op basis van de voortgang en/of uitkomst van dit onder-
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zoek heeft Gemeente de mogelijkheid deelname aan deze Overeenkomst op te schorten. Indien de 

betreffende Aanbieder deelneemt aan de Fysieke Overlegtafel dan wordt ook deze deelname opge-

schort.  

8 Een Aanbieder, waaronder begrepen diens rechtsopvolger, kan niet deelnemen aan de Overeen-

komst indien door de Gemeente of enige andere Gemeente of het Zorgkantoor/Zorgverzekeraar 

ontbinding van een soortgelijke overeenkomst met Aanbieder heeft plaatsgevonden vanwege het 

ernstig tekort schieten in de kwaliteit van dienstverlening, waaronder begrepen de constatering van 

frauduleuze handelingen c.q. oneigenlijke inzet van zorggelden, in 3 jaar voorafgaande aan de aan-

vraag tot het sluiten van deze Overeenkomst, dan wel dat door de Gemeente of enige andere Ge-

meente of Zorgkantoor/Zorgverzekeraar geconstateerd is dat Aanbieder ernstig is tekort geschoten 

in de kwaliteit van dienstverlening ingevolge een persoonsgebonden budget waaronder begrepen 

de constatering van frauduleuze handelingen c.q. oneigenlijke inzet van zorggelden. Dit geldt ook 

indien een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt naar Aanbieder in verband met ver-

meende fraude c.q. oneigenlijke inzet van zorggelden. 

9 Om deel te kunnen blijven nemen aan deze Overeenkomst moet Aanbieder daadwerkelijk Cliënten 

ondersteunen. Wanneer een Aanbieder in een periode van 6 maanden geen Cliënten onder deze 

Overeenkomst in ondersteuning heeft genomen kan de Gemeente de Overeenkomst onmiddellijk  

opzeggen conform artikel 1.8 lid 1, onder a. 

10 Aanbieders die deelnemen aan deze Overeenkomst onderschrijven de principes van de Governance 

code zorg 2017. 

Artikel 1.7   Ontbinden van de Overeenkomst 

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de inkoopvoorwaarden (zie artikel 1.17) is de Ge-

meente gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk direct te (laten) ontbinden indien Aan-

bieder jegens Gemeente toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen en Aan-

bieder niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog correct nakomt. Hieronder 

wordt mede verstaan de situatie dat Aanbieder niet langer voldoet aan de voorwaarden voor deel-

name zoals gesteld in artikel 1.6 of Aanbieder niet voldoet aan de eisen inzake financiële verant-

woording zoals gesteld in artikel 3.6.  

2 Gemeente is in bovenstaand geval en in geval van het bepaalde in artikel 12 van de inkoopvoor-

waarden, tevens gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten en geen nieuwe opdrach-

ten tot ondersteuning van Cliënten aan Aanbieder te verstrekken, zonder dat Gemeente tot enige 
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schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Gemeente verder toekomende rech-

ten, daaronder inbegrepen het recht van Gemeente op volledige schadevergoeding.  

3 Wanneer Gemeente de Overeenkomst met Aanbieder op bovengenoemde gronden ontbindt, 

treedt Aanbieder per direct in overleg met de resterende Partijen over de (mogelijke) overname 

van verplichtingen, zoals personeel en dienstverlening aan Cliënten.  

Artikel 1.8 Opzeggen van de Overeenkomst 

1 a) Partijen kunnen deelname aan de Overeenkomst bij aangetekend schrijven gemotiveerd opzeg-

gen, waarbij deze maximaal een termijn van zes maanden in acht moeten nemen, rekenend vanaf 

datum verzenden aangetekend schrijven, tenzij de Gemeente beoordeelt dat vanuit het Cliëntenbe-

lang een afwijkende termijn gerechtvaardigd is. Het bepaalde in artikel 3a.1 lid 13 is van overeen-

komstige toepassing. 

b)De Gemeente kan de Overeenkomst met een Aanbieder opzeggen zonder in achtneming van een 

opzegtermijn indien deze Aanbieder gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden, voor-

afgaand aan de opzegging, geen Cliënten onder deze Overeenkomst in ondersteuning heeft geno-

men.  

c)Bovenstaande onder lid 1b geldt eveneens indien deze Aanbieder gedurende een aaneengesloten 

periode van 6 maanden, voorafgaand aan de opzegging, geen Cliënten onder een gecontracteerd 

product of dienst in ondersteuning heeft genomen, waarbij de opzegging kan plaats vinden voor dit 

product of deze dienst.  

2 Als Aanbieder van deze mogelijkheid onder lid 1 gebruik maakt, is deze verplicht om per direct in 

overleg te treden met de resterende Aanbieders over de (mogelijke) overname van verplichtingen, 

zoals personeel en dienstverlening aan Cliënten, voortvloeiende uit de Overeenkomst. De opzeg-

gende Aanbieder verplicht zich tot volledige medewerking aan voornoemde overname ten aanzien 

van de dienstverlening aan Cliënten. De resterende Aanbieders kennen een inspanningsverplichting 

voor het overnemen 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 wordt 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. 
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5 Gemeente kan de Overeenkomst opzeggen wanneer een Aanbieder niet voldoet aan de voorwaar-

den genoemd in artikel 1.4 lid 3 en/ of lid 4, artikel 1.6 lid 8, dan wel wanneer door gewijzigde om-

standigheden voortzetting van de Overeenkomst niet langer wenselijk is. 

Artikel 1.9  Overdracht 

1 Aanbieder die voornemens is de onderneming of de zeggenschap over de onderneming of de activi-

teiten zoals in deze Overeenkomst beschreven, over te dragen aan een derde, is verplicht de Ge-

meente hier vooraf en tijdig over te informeren. De Gemeente toetst vooraf of de derde voldoet 

aan de (kwaliteits)eisen en uitsluitingsgronden. Overdracht van de Overeenkomst is enkel toege-

staan indien de toets een positief resultaat heeft en de Gemeente goedkeuring geeft voor de over-

dracht.  

2 Aanbieder verplicht zich in bovengenoemde situaties ertoe dat de derde de rechten en verplichtin-

gen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst ongewijzigd overneemt 

Artikel 1.10 Duur van de Overeenkomst 

1 Deze Overeenkomst heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Na het verstrijken van de 

looptijd van deze Overeenkomst kan de Gemeente deze Overeenkomst twee maal voor de duur van 

één jaar stilzwijgend verlengen. Indien een Partij deze Overeenkomst niet wil verlengen, deelt zij dit 

uiterlijk zes maanden voor het einde van de looptijd mede aan de wederpartij op de wijze zoals om-

schreven in artikel 1.8. 

2 De ingangsdatum van deze doorontwikkelde Overeenkomst voor bestaande Aanbieders is 1 januari 

2019 en voor nieuwe Aanbieders is de ingangsdatum de datum dat beide Partijen deze Overeen-

komst hebben ondertekend.  

Artikel 1.11 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Partijen zullen alle (persoons-)gegevens, die voor en gedurende de opdracht kenbaar worden gemaakt, 

vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) 

en overige specifieke wettelijke bepalingen gericht op verwerking van persoonsgegevens. 
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Artikel 1.12 Aansprakelijkheid  

Voor wat betreft aansprakelijkheid wordt verwezen naar artikel 14 van de Algemene Inkoopvoorwaar-

den van de Gemeente Eindhoven, goedgekeurd op 26 november 2013, die op deze overeenkomst van 

toepassing zijn. 

Artikel 1.13 Zelfstandige Zonder Personeel  

Dit artikel is alleen van toepassing indien Aanbieder een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) is en 

vloeit voort uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 

1 Aanbieder wordt gecontracteerd op basis van een Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 

7:400 e.v. BW. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin 

van artikel 7:610 e.v. BW. 

2 Partijen kiezen er voor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers 

of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en 

de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrek-

king wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten 

en daartoe deze Overeenkomst aan te gaan voordat uitbetaling plaatsvindt. 

3 Dit artikel is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 2 februari 2016 onder nummer 

9015550000-06-2 beoordeelde Overeenkomst. De in die Overeenkomst gemarkeerde bepalingen 

zijn in lid 4, 5 en 6 van dit artikel overgenomen.  

4 Aanbieder accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het 

op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.  

5 Aanbieder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering 

van de opdracht nodig is, afstemming met Gemeente plaats in geval van samenwerking met ande-

ren, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Aanbieder 

zich naar de arbeidstijden bij Gemeente. 

6 Aanbieder is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij 

verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van 

Gemeente. Gemeente kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de op-

dracht. 

7 De Gemeente verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Aanbieder ook ten behoeve van ande-

re Gemeenten c.q. Opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 
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Artikel 1.14 Onder aanneming 

1 Aanbieder kan onderdelen van de Overeenkomst laten uitvoeren door een onderaannemer. Indien 

Aanbieder voornemens is om een gedeelte van de Overeenkomst in onder aanneming te laten uit-

voeren, dient aan de volgende eisen te worden voldaan:  

a) Aanbieder informeert de Gemeente vooraf over de inzet van een onderaannemer en welke 

taken/diensten door deze onderaannemer worden verricht. De onderaannemer dient te be-

schikken over voldoende kwalificaties om uitvoering te kunnen geven aan de zorg die door 

haar wordt uitgevoerd; 

b) Aanbieder is en blijft verantwoordelijk voor alle zaken die de onderaannemer in het kader 

van de Overeenkomst namens Aanbieder uitvoert;  

c) voor Gemeente fungeert Aanbieder als aanspreekpunt tijdens het uitvoeren van de Over-

eenkomst.  

2 Indien Aanbieder gebruik maakt van een onderaannemer om hiermee te voldoen aan de gestelde 

voorwaarden ten aanzien van het leveren van producten, dient onderaannemer te worden ingezet 

op het betreffende product indien de dienstverlening door de hoofdaannemer wordt uitgevoerd. 

Artikel 1.15 Arbeidsvoorwaarden 

1 Aanbieder, alsook de onderaannemers, houden zich bij het verrichten van de diensten aan de gel-

dende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO indien van toe-

passing. Er wordt personeel ingezet dat beschikt over de gangbare competenties en vaardigheden 

die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competenties en vaardigheden moe-

ten in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen en de in de branche vastgestelde basisprofie-

len. 

2 Aanbieder legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de dien-

sten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3 Aanbieder verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot de in lid 2 ge-

noemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

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

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

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

van het verrichten van de diensten. 
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5 Aanbieder 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 1.16 (Gedeeltelijke) nietigheid 

1 Indien de Overeenkomst of enige bepaling daarin nietig is of vernietigd wordt, dan tast dit de gel-

digheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen vervolgens met elkaar in overleg treden 

om te trachten overeenstemming te bereiken over aanpassing van de Overeenkomst zodanig dat 

deze niet langer nietig of vernietigbaar is of die voor wat betreft de aard en strekking zo dicht moge-

lijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.  

Artikel 1.17 Algemene (inkoop)voorwaarden 

1 Op deze Overeenkomst zijn de “Algemene inkoopvoorwaarden” conform Bijlage 2 van toepassing.  

2 In afwijking van het gestelde onder artikel vier, derde lid, van de Algemene inkoopvoorwaarden is 

bij het inschakelen van derden door Aanbieder op basis van Overeenkomst van opdracht, geen 

voorafgaande toestemming nodig van de Gemeente.  

3 Artikel 24 van de Algemene inkoopvoorwaarden is niet van toepassing op deze Overeenkomst. 

4 De algemene (verkoop-)voorwaarden van Aanbieder zijn door Partijen uitdrukkelijk niet van toepas-

sing verklaard op de Overeenkomst. Aanbieder behoudt de mogelijkheid haar algemene voorwaar-

den naar Cliënten toe van toepassing te verklaren daar waar deze niet in strijd zijn met de Overeen-

komst en haar Bijlagen.  

Artikel 1.18 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 wor-

den beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan 

worden zoveel als mogelijk in onderling overleg opgelost. In uiterste gevallen kunnen Partijen ver-

volgens gebruik maken van mediation, waarbij Partijen die een geschil met elkaar hebben de kos-

ten daarvan in gelijke delen dragen. Leiden onderling overleg en / of mediation niet binnen een re-

delijke termijn tot een oplossing van het geschil, dan kan het geschil aanhangig worden gemaakt bij 

de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. 
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3 Bij geschillen zullen Partijen in het belang van de Inwoner onderling hierover in contact treden en 

worden Inwoner en-/of derden niet onnodig betrokken bij het geschil.  
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Hoofdstuk 2  Eisen aan Aanbieder, opdrachtverstrekking en levering 

Artikel 2.1 Begripsbepalingen  

1 Besluit: beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgegeven door Gemeente 

aan Inwoner, waarmee Inwoner in aanmerking komt voor een Voorziening. 

2 Budgetindicatie: het maximum van de som van declaraties die de Opdrachtgever in enig jaar aan de 

zorgaanbieder vergoedt voor in dat jaar lopende toewijzingen voor producten zoals beschreven in 

de Product Diensten Catalogus (PDC).  

3 Budgetplafond: het per Deeltaakveld vastgestelde budget door de gemeenteraad.   

4 Calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van 

een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg of tot de dood heeft geleid van een Cliënt of 

medewerker of derde. Het calamiteitenprotocol is toegevoegd aan deze Overeenkomst in Bijlage 7.  

5 Inwoner:  

a) een Jeugdige of Ouder die ingezetene is van Gemeente, waarbij woonplaats wordt gedefini-

eerd zoals in artikel 1.1 Jeugdwet; 

b) een ingezetene van de Gemeente: Een ingezetene is iemand die zijn hoofdverblijf heeft in 

de Gemeente. Aansluiting wordt gezocht bij het woonplaatsbegrip als bedoeld in artikel 40 

eerste lid van de Participatiewet. Waar iemand zijn hoofdverblijf heeft en dus ingezetene is, 

hangt af van concrete feiten en omstandigheden. 

6 Jeugdige: persoon die: 

a) de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt; 

b) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van artikel 77c 

van het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 

77gg van het Wetboek van Strafrecht, of;  

c) de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, en 

voor wie de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°, die was aangevangen, 

of voor wie het college vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar heeft bepaald dat 

een voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is of voor wie, na beëindiging van 

jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen 

een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is (artikel 1.1 Jeugd-

wet). 
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7 Klacht: iedere uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan in het kader van deze 

Overeenkomst, die gevolgen heeft voor een Inwoner, door Aanbieder of door een persoon die voor 

Aanbieder werkzaam is. 

8 Ondersteuningsplan: Plan dat opgesteld wordt in samenspraak met de Inwoner  en/of diens wette-

lijk vertegenwoordiger omtrent de invulling van de Voorziening.  

9 Opdrachtverstrekking: opdracht van de Gemeente aan een Aanbieder om de Voorziening uit te voe-

ren onder de Overeenkomst voor een Cliënt die daarvoor over een Besluit beschikt. 

10 Ouder: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een Jeugdige als beho-

rend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder (artikel 1.1 Jeugdwet). 

11 Product Diensten Catalogus (PDC): het overzicht van de producten die in het kader van deze Over-

eenkomst geleverd kunnen worden. 

12 Regionaal Transitiearrangement: arrangement overeengekomen met Aanbieders die lopende en 

nieuwe jeugdhulp leveren. 

13 Spoed: naar het oordeel van Gemeente of een Verwijzer niet uitstelbare zorg, achteraf te bevestigen 

door Gemeente door een Besluit. 

14 Toegang:  De toegang tot 2elijnsvoorzieningen, die de gemeente wettelijk verplicht is te regelen en 

die per gemeente verschillend ingericht kan zijn. 

15 Verwijzer: de Gemeente, de betreffende lokale toegangsteams (zoals bijvoorbeeld  Centrum voor 

Maatschappelijke Deelname, PlusTeam,  Centrum voor Jeugd en Gezin, Gezins- en Jongerencoaches 

, de rechter, de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts (artikel 2.6 Jeugdwet). 

16 Voorziening: De volgende vormen van voorzieningen zijn beschikbaar:  

a) Individuele voorziening(en) zoals gesteld in de Jeugdwet; 

b)  Maatwerk voorziening(en) zoals gesteld in de Wmo 2015 (en Participatiewet). 

17 Wachtlijst: de lijst die ontstaat als een instelling bij de aangemelde Cliënt de norm voor de wachttijd 

niet haalt. 

18 Wachttijd: De tijd tussen het moment dat de Aanbieder de Cliënt krijgt toegekend en accepteert, en 

de daadwerkelijke start van de zorg. Overleg/consultatie over de mogelijkheid van passend zorg-

aanbod tussen verwijzer en zorgdienstverlener gaat hieraan vooraf en valt niet binnen de wachttijd. 

19 Woonplaats: Het woonplaatsbeginsel wordt toegepast conform het Convenant Woonplaatsbeginsel 

Jeugdwet. 
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Artikel 2.2 Eisen aan Aanbieder  

1 Aanbieder is verplicht om, na opdrachtverstrekking van Gemeente, de Voorziening te verrichten 

onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en haar bijlagen. 

2 De Overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtneming van landelijke en lokale wet- en regelgeving 

ter zake waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dan wel Jeugdwet. Aanbieder is 

zich ervan bewust dat de lokale regelgeving c.q. het beleid van Gemeente tot Gemeente kan ver-

schillen en aan wijzigingen onderhevig is. 

3 Aanbieder garandeert dat hij de Voorziening zal uitvoeren conform de kwaliteitseisen genoemd in 

de Product Diensten Catalogus (bijlage 3) en in overeenstemming met de gangbare zorgvuldig-

heidsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de zorg- en welzijnssector. 

4 Aanbieder beschikt over een vastgelegde klachtenregeling ter afhandeling van klachten van Cliënten 

dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger ten aanzien van gedragingen van Aanbieder jegens een 

Cliënt dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger. 

5 Aanbieder beschikt over een regeling van medezeggenschap van Cliënten over voorgenomen beslui-

ten van Aanbieder die voor de Cliënten van belang zijn. 

6 Aanbieder is verplicht melding te doen van calamiteiten en incidenten conform het calamiteitenpro-

tocol (Bijlage 7). 

7 Voor medewerkers die betrokken zijn bij Jeugdhulp dient conform de Jeugdwet  een  VOG  aanwezig 

te zijn in het personeelsdossier van de Aanbieder. Voor de overige activiteiten volstaat het als de 

VOG onderdeel is van het personeelsbeleid. 

8 De Aanbieder dient op aanvraag aan te tonen dat hij voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. Door 

het aanleveren van een, op basis voor zijn branche, geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder 

geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en / of aanpalende dienstverlening ingevolge 

de Jeugdwet, dan wel de Wmo 2015 kan hierin worden voorzien. 

9 De Aanbieder is verplicht mee te werken aan de aanlevering van informatie met betrekking tot de 

beschikbare producten en diensten geleverd door de betreffende Aanbieder. 
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Artikel 2.3 Toegang en besluitvorming 

1 Het proces van toegang en besluitvorming is uitgewerkt op de website van de lokale Gemeente.  

2 De Aanbieder dient een Inwoner die is doorverwezen door de wettelijk Verwijzer voorafgaande aan 

de zorginzet aan te melden bij de Gemeente Indien Aanbieder, na een verwijzing van de huisarts, 

jeugdarts of medisch specialist, verblijf inzet dan neemt de Aanbieder altijd contact op met de Toe-

gang. De Cliënt moet toestemming geven aan Aanbieder voordat contact met de Toegang wordt ge-

legd. Indien de Cliënt geen toestemming geeft maakt de Aanbieder hier een aantekening van in het 

ondersteuningsplan. In dat geval wordt er geen contact gelegd met de Toegang. Indien er toestem-

ming is beoordelen Aanbieder en de Toegang samen met het gezin of er problematiek in het gezin is 

waarbij inzet vanuit de Toegang nodig is. Indien dit zo is dan wordt er een gezamenlijke gezinsaan-

pak gemaakt. Het inzetten van zorg staat niet ter discussie, de ondersteuning vanuit de Toegang is 

aanvullend.  

3 Als de Toegang reeds betrokken is bij het gezin, dan neemt Aanbieder contact op met de vanuit de 

Toegang betrokken functionaris om samen met het gezin de ondersteuning op elkaar af te stemmen 

en tot een gezinsaanpak te komen. Indien de Cliënt geen toestemming geeft maakt de Aanbieder 

hier een aantekening van in het ondersteuningsplan. In dat geval wordt er geen contact gelegd met 

de Gemeente. 

4 De Aanbieder neemt contact op met de Gemeente, indien de Cliënt hier niet zelf toe in staat is, als 

er naast de ondersteuning vanuit de Aanbieder aanvullende ondersteuning vanuit de nulde (mantel-

zorgers, vrijwilligers en familie) of eerste lijn (huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende 

hulp in ziekenhuizen) nodig is in het gezin. Indien de Cliënt geen toestemming geeft maakt de Aan-

bieder hier een aantekening van in het ondersteuningsplan. In dat geval wordt er geen contact ge-

legd met de Gemeente. 

5 De Aanbieder dient tijdens het beëindigen van de ondersteuning, indien de Cliënt hier niet zelf toe 

in staat is, contact op te nemen met de Gemeente als er aansluitend ondersteuning vanuit de nulde 

(mantelzorgers, vrijwilligers en familie) of eerste lijn (huisartsen, maatschappelijk werk en spoedei-

sende hulp in ziekenhuizen) nodig is in het gezin. Indien de Cliënt geen toestemming geeft maakt de 

Aanbieder hier een aantekening van in het dossier van de Cliënt. In dat geval wordt er geen contact 

gelegd met de Gemeente. 
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Artikel 2.4 Acceptatieplicht  

1 Aanbieder is verplicht om Cliënten te accepteren en hen de voorziening aan te bieden na opdracht-

verstrekking door de Gemeente.  

2 Van de acceptatieplicht kan worden afgezien wanneer:  

a) de acceptatie van de Cliënt in redelijkheid niet van de Aanbieder gevraagd kan worden;  

b) Aanbieder aantoont dat hij niet de juiste ondersteuning kan bieden;  

c) de acceptatie leidt tot overschrijding van de  aan Aanbieder toegekende Budgetindica-

tie. 

3 Een onderbouwd verzoek tot weigering van de opdracht door Aanbieder wordt door de Gemeente 

beoordeeld. 

4 Indien een Cliënt niet geaccepteerd wordt, dan is Aanbieder gehouden tot doorverwijzing van de 

Cliënt, nadat hierover overleg heeft plaats gevonden met de Toegang van de Gemeente. 

Artikel 2.5  Uitvoering van de opdracht  

1     De Gemeente verstrekt, bij toekenning van een Voorziening ( via wettelijk verwijzer dan wel Toe 

gang), gelijktijdig een individuele opdracht  aan Aanbieder middels een toewijzing. Na toewijzing 

opdracht start Aanbieder binnen 10 werkdagen met de feitelijk levering van de ondersteuning con-

form opdracht. Daar waar de Treeknorm op van toepassing is wordt deze gehanteerd.  Aanbieder 

en de Cliënt stellen uiterlijk binnen 6 weken na start zorginzet samen een Ondersteuningsplan vast. 

Een intake valt niet onder de individuele opdracht aan Aanbieder en wordt niet vergoed. 

2 Bij een gemeentelijke opdracht vanuit het verzoek tot toewijzing, voortkomend vanuit de Verwijzer, 

wordt de individuele opdracht aan Aanbieder toegekend voor de maximale duur van 1 jaar, tenzij 

anders is bepaald in bijlage 8. Dit geldt ook bij een verzoek tot verlenging of aanpassing van de indi-

viduele opdracht. 

3 Het is voor een Aanbieder niet toegestaan een verzoek tot toewijzing te doen waarbij het gelijke 

product meerdere keren gelijktijdig wordt inzet voor de Cliënt of producten te combineren waarbij 

het vanuit de aard van de producten niet is toegestaan om deze met elkaar te combineren.  

4 Binnen het kader van de Voorziening en de Product Diensten Catalogus (Bijlage 3) wordt een On-

dersteuningsplan opgemaakt.  

5 Het ondersteuningsplan voldoet aan de volgende eisen / kenmerken: 

a) een ondersteuningsplan beschrijft de activiteiten, kwaliteit, intensiteit, duur, doelstellingen 

en beoogde resultaten van de inzet van de ondersteuning;  
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b) het ondersteuningsplan is vormvrij; 

c) er is pas sprake van een Ondersteuningsplan als het zowel door Aanbieder als door Cliënt is 

ondertekend; 

d) het Ondersteuningsplan is up to date. Essentiële wijzigingen worden telkens verwerkt in een 

nieuw of bijgewerkt plan dat telkens door Aanbieder en Cliënt opnieuw wordt ondertekend; 

e) het Ondersteuningsplan wordt door de Aanbieder opgemaakt met inachtneming van priva-

cywetgeving. Informatie die verhindert dat het ondersteuningsplan, zonder voorafgaande 

toestemming van de Cliënt, kan worden overhandigd aan de Gemeente, neemt de Aanbie-

der niet op in het plan. 

6 Teneinde de Gemeente in staat te stellen om een heronderzoek te verrichten inzake het recht op 

Voorziening dan wel het houden van toezicht op de rechtmatige verstrekking van de Voorziening, 

legt Aanbieder, op verzoek van de Gemeente, een exemplaar van het meest actuele door Aanbie-

der en Cliënt geaccordeerde Ondersteuningsplan over aan de Gemeente. 

7 De Aanbieder ondersteunt de Jeugdige bij aanvang van de 17-jarige leeftijd bij het opstellen van 

een toekomstplan. Daarin wordt minimaal een soepele overgang naar 18 jaar en verder geborgd. 

Waar relevant richt het toekomstplan zich ook op andere zaken die voor de Jeugdige van belang 

zijn. Versterking en inzet van het netwerk van de Jeugdige staat hierin centraal. 

8 Aanbieder is verplicht om binnen de opgedragen zorginzet maatwerk te verlenen. Het is niet toege-

staan om minder te leveren aan zorginzet dan waartoe de Aanbieder gehouden is ingevolge de op-

drachtverstrekking. 

9 Aanbieder draagt zorg voor continuïteit van de dienstverlening. In geval van vakantie, ziekte of ver-

lof van direct bij de uitvoering van de Voorziening betrokken personeelsleden en / of onderaan-

nemers, is Aanbieder verplicht zorg te dragen voor adequate vervanging. 

10 Aanbieder heeft de verplichting tot informatievoorziening richting de Gemeente indien sprake is 

van relevante veranderingen in situatie van Cliënt waardoor de Voorziening c.q. de Individuele Op-

drachtverstrekking mogelijk beëindigd of aangepast dient te / kan worden. De Gemeen-

te beoordeelt vervolgens het verzoek van Aanbieder en past, indien zij dat nodig acht, de Individue-

le Opdrachtverstrekking aan. 

11 Het is de Gemeente toegestaan verwachte en onverwachte controles uit te voeren op uitvoering 

van de opdracht, waaronder de eventueel gehanteerde wachtlijsten, de inhoudelijke kwaliteit van 

de ondersteuning en op financiële administraties. Uitkomsten hiervan worden met de Aanbieder 

besproken. Aanbieder dient hier volledige medewerking aan te verlenen. 
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Artikel 2.6  Voortijdige beëindiging individuele opdrachtverstrekking 

In de volgende situaties wordt de Individuele Opdrachtverstrekking beëindigd: 

1 op verzoek van de Cliënt:  

a) Cliënten hebben de mogelijkheid om van Aanbieder te wisselen. Hiervoor mag maximaal 

een opzegtermijn van een kalendermaand worden gehanteerd door de Aanbieder. De coör-

dinatie bij opzegging en wisselen van Aanbieder ligt bij de Gemeente. 

2 door Gemeente: 

a) bij wanprestatie door Aanbieder: het niet conform de Individuele Opdrachtverstrekking uit-

voeren van de opdracht; 

b) bij intrekken / beëindigen of aanpassing Besluit tot inzet Voorziening waardoor inzet van ac-

tiviteiten door Aanbieder niet langer noodzakelijk / passend wordt geacht door de Gemeen-

te; 

c) indien de ingezette activiteiten, naar oordeel van de Gemeente, niet (zullen) leiden tot het 

in de Individuele Opdrachtverstrekking gestelde te behalen resultaat;  

d) indien de situatie van de Cliënt vóór afloop van de duur van de Individuele Opdrachtver-

strekking verandert c.q. vóór afloop van de termijn een passend alternatief, aan de Voorzie-

ning voorliggend (algemene voorziening), aanbod voorhanden komt, waardoor de inzet van 

de voorziening niet langer noodzakelijk is, kan de Gemeente de opdracht beëindigen. 

e) De gemeente motiveert hierbij de reden van beëindiging. 

3 op verzoek van de Aanbieder: 

a) De Aanbieder legt contact met de Gemeente indien zij de Individuele Opdrachtverstrekking 

wil neerleggen. Het verzoek tot beëindiging van de Individuele Opdrachtverstrekking wordt 

met redenen omkleed. De Gemeente beoordeelt het verzoek van Aanbieder en besluit, in-

dien de redenen van Aanbieder gerechtvaardigd zijn, tot beëindiging van de Individuele Op-

drachtverstrekking. Het is aan de Aanbieder om de Gemeente in een zo vroegtijdig mogelijk 

stadium te informeren over eventuele omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een 

beëindiging. Dit geeft de Gemeente ruimte tot interventie (waaronder het leggen van con-

tact met de Cliënt) waardoor een mogelijke vroegtijdige beëindiging van de Individuele Op-

drachtverstrekking kan worden voorkomen.  
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Artikel 2.7 Vervoer 

1 Uitgangspunt is dat de Cliënt zelf, eventueel met behulp van zijn netwerk, het vervoer regelt van en 

naar de locatie van Aanbieder. Indien de Cliënt niet in staat is om zelf het vervoer te regelen wordt 

vervoer toegekend als aanvulling op één van de andere producten uit de PDC. Bij toekenning ver-

plicht de Aanbieder zich tot het leveren en organiseren van vervoer. 

2 Bij inschrijving op de producten waarop een indicatie vervoer kan worden afgegeven (zie bijlage 8, 

overzicht productcodes, i-standaarden en tarieven), verplicht de Aanbieder zich tot het leveren en 

organiseren van vervoer onder de in de productkaart gestelde voorwaarden. 

3 De kosten van het geïndiceerde vervoer zijn volledig voor de Aanbieder. Ter gehele of gedeeltelijke 

compensatie van de kosten ontvangt de Aanbieder hiervoor een vergoeding van de Gemeente in-

gevolge bijlage 8, overzicht productcodes, i-standaarden en tarieven.  

 

 

Hoofdstuk 2a Informatievoorziening en overleg 

Artikel 2a.1  Informatievoorziening  

1      Aanbieder verplicht zich om digitaal gegevens, rapportages en prestatie-indicatoren aan te leveren 

aan de Gemeente zoals tussen de Gemeente en Aanbieder is afgesproken en vastgelegd in bijlage 4 

van deze overeenkomst. 

2  Aanbieder garandeert dat registratie betrouwbaar en sluitend is. De Gemeente kan een controle 

verklaring volgens het controleprotocol ten aanzien van de aangeleverde gegevens of administra-

tieve procedures verplicht stellen. 

Artikel 2a.2 Overleg en informatieplicht 

1 Er is regulier overleg tussen Aanbieder en de Gemeente. De frequentie en onderwerpen worden 

nader bepaald en in overleg vastgesteld. In deze overleggen kijkt de Gemeente naar de ontwikke-

ling in de afgesproken prestatie-indicatoren en de financiële en kwalitatieve ontwikkeling. Bij on-

dermaats presteren wordt de frequentie van overleg verhoogd al naar gelang nodig is om de kwali-

teit van dienstverlening op het vastgesteld niveau te verkrijgen. 

2 De algemene prestatie-indicatoren worden vastgelegd in bijlage 4 van deze overeenkomst. Maar 

daarnaast kan de Gemeente met Aanbieder aanvullende prestatie-indicatoren afspreken. 

3 Aanbieder werkt mee aan de evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst. 
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4 De Aanbieder informeert de Gemeente onverwijld indien de situatie zich voordoet of dreigt voor te 

doen dat: 

a) Aanbieder niet meer aan de zorgplicht kan voldoen dan wel dat de kwaliteit of continuïteit van 

de levering van zorg in gevaar komt; 

b) Aanbieder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen; 

c) surseance van betaling waarschijnlijk is;  

d) een faillissement waarschijnlijk is; 

e) zorgaanbieder zijn onderneming of een deel daarvan overdraagt;  

f) de zeggenschapsverhouding bij de Aanbieder wordt gewijzigd door overdracht van aandelen, 

omzetting, splitsing of fusie; 

g) de Aanbieder de uitoefening van de onderneming staakt dan wel wordt ontbonden. 

5 De Aanbieder is verplicht bij de gemeente zo snel mogelijk melding te maken van het opleggen van 

waarschuwingen of maatregelen door het Tuchtcollege of Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ), ook indien hiertegen bezwaar of beroep is ingesteld.  

6 De Aanbieder pleegt overleg met de Gemeente alvorens een besluit te nemen inzake: 

a) het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame sa-

menwerking met een andere instelling; 

b) gehele of gedeeltelijke opheffing van een instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing; 

Dit overleg wordt waar mogelijk op een zodanig tijdstip gevoerd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn 

op het door de Aanbieder te nemen besluit. 

Artikel 2a.3 Archivering en overdracht 

1     Aanbieder is archiefzorgdrager en archiefzorgbeheerder. 

2     Bij beëindiging van de Overeenkomst draagt de Aanbieder zorg voor de overdracht van lopende 

dossiers, in goede, geordende en toegankelijke staat, aan de organisatie die door de Gemeente wordt 

aangewezen. 

3      In geval van bedrijfsbeëindiging (o.a. faillissement) dienen de te bewaren dossiers overgeheveld te 

worden naar de Gemeente. 
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Hoofdstuk 3 Financiële, administratieve en aanverwante afspraken en verplich-
tingen 

Artikel 3.1  Landelijk berichtenstelsel en uitwisseling overige berichten 

1 Gemeente en Aanbieder wisselen iJW-berichten en iWmo-berichten uit via de landelijke infrastruc-

tuur, met gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en/of VECOZO 

Schakelpunt. Partijen gebruiken de meest actuele versies van de i-standaarden en de productcode-

lijst behorende bij dit contract (zie bijlage 8). Aanbieder dient hiertoe over een geldige AGB-code te 

beschikken.  

2 Gemeente en Aanbieder wisselen overige mail-berichten en documenten elektronisch enkel uit via 

beveiligde e-mail.  

Artikel 3.2 Declaratieproces  

1 De Aanbieder die een opdracht tot levering van de voorziening uit de genoemde Product Diensten 

Catalogus ontvangt van de Gemeente, ontvangt voor die levering maximaal het tarief zoals opge-

nomen in bijlage 8, overzicht productcodes,  i-standaarden en tarieven. Er vindt, met onmiddellijke 

ingang en doorlopend, evaluatie plaats van het tarief. Doorontwikkeling en bijstelling op basis van 

de evaluatie is tussentijds mogelijk waarbij een termijn van maximaal drie maanden wordt aange-

houden tussen bekendmaking en het moment van ingang van de wijziging.  

Het tarief omvat een vergoeding die de Gemeente hanteert voor zowel directe als indirecte tijd met 

betrekking tot ondersteuning door Aanbieder van Cliënt.  

Onder directe inzet/tijd wordt verstaan: 

Direct cliëntcontact. Dit kan ook “op afstand” plaatsvinden (telefonisch, screen-to-screen). Ook het 

ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke contact met iemand uit het sociale 

netwerk van de Cliënt betreft directe tijd. 

Onder indirecte inzet/tijd wordt in ieder geval verstaan: 

activiteiten van niet-uitvoerenden (leidinggevenden, staf, administratie, management); 

i. opstellen / bijhouden Cliëntdossier of ondersteuningsplan;  

ii. reistijd;  

iii. bijscholing, collegiale consultatie, coaching; 

iv. overdracht en werkoverleg; 

v. voorbereiding en administratie. 



Versie 20190101 Overeenkomst BA ondersteuning Jeugd, WMO, Beschermd Wonen en Maatschappelij-
ke deelname en werk 

 

Pagina 28 van 36   

 

2     De geïndiceerde inzet conform opdrachtverlening betreft louter directe tijd en dient feitelijk te wor-

den geleverd aan de Cliënt. Indirect tijd is verwerkt in de hoogte van het tarief en mag de Aanbie-

der niet (separaat) declareren. 

3 Aanbieder mag de vergoeding van de Gemeente niet gebruiken ter compensatie van kosten die te 

beschouwen zijn als algemeen gebruikelijk, met uitzondering van de verblijfsproducten. Algemeen 

gebruikelijke kosten zijn kosten die een Cliënt ook gemaakt zou hebben als hij geen gebruik zou 

maken van de Voorziening en/of van voorzieningen die door een persoon zonder beperking in de 

regel ook gebruikt worden. Onder gebruikelijke kosten worden in ieder geval verstaan: de kosten 

m.b.t. maaltijden, abonnementskosten, kosten gerelateerd aan vrije tijdsbesteding en kosten ver-

bonden aan de uitoefening van een hobby of sport. Aanbieder mag aan Cliënt een redelijke ver-

goeding vragen voor door Aanbieder gemaakte gebruikelijke kosten. Cliënt moet in de gelegenheid 

gesteld worden om zelf te voorzien in bekostiging van algemeen gebruikelijke zaken.  

4 De Gemeente heeft 2 varianten van financiering afgesproken (met uitzondering van Dommelval-

lei+), waarbij door Aanbieders maar op 1 variant kon worden ingeschreven voor het leveren van 

Jeugdproducten. Indien een Aanbieder koos voor inschrijven op alle Jeugdigen producten genoemd 

in variant 1b dan was hij verplicht ook in te schrijven op alle producten die betrekking hebben op 

Jeugdigen genoemd in bijlage 1b van de deelovereenkomst Ondersteuning Wonen. Aanbieders die 

inschreven op variant B konden voor WMO en Participatiewet producten inschrijven op variant A. 

Inschrijvingen op variant B zijn niet meer mogelijk en de afspraken op basis van deze variant eindi-

gen per 31-12-2018. 

5 Indien de vergoeding wordt aangepast, is deze – op het moment van ingaan - ook van toepassing 

op lopende indicaties. Een aangepaste vergoeding geldt niet voor eerder verstrekte zorg van een 

lopende indicatie, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. 

6 Gemaakte en gederfde kosten bij de Aanbieder door het niet verschijnen van een Inwoner op de 

afspraak, vallen onder het bedrijfsrisico en vergoedt de Gemeente niet; alleen daadwerkelijk gele-

verde zorg wordt vergoed. 

7 Declaratie van geleverde prestaties vindt plaats door middel van het digitaal berichtenverkeer mid-

dels het bericht ‘Declaratie’ conform de i-standaarden. De partijen komen overeen dat het bericht 

‘Declaratie’ wederzijds beschouwd wordt als een factuur in de wettelijke zin van het woord. Daarbij 

komen partijen overeen dat het bericht ‘Declaratie’ beschouwd wordt als de enige geldige factuur-

vorm binnen deze Overeenkomst. Dit betekent dat in het declaratieproces geen formele nazending 
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van een papieren factuur aan de orde is en enkel digitaal plaats vindt. Declaratie van geleverde zorg 

is enkel mogelijk indien hier een beschikking aan ten grondslag ligt. 

8 In het declaratieproces is de taakverdeling als volgt: 

a)  De Gemeente: 

vi. is verantwoordelijk voor de controle van het recht op zorg; 

vii. is verantwoordelijk voor controle van declaraties; 

viii. richt een proces in voor de controle op de levering, bijvoorbeeld via de Cliënt of 

via de verwijzer. 

b) De Aanbieder: 

i. voert registratie van uitgevoerde werkzaamheden die de basis vormen voor de-

claratie; 

ii. borgt in de administratieve organisatie dat declaratie plaatsvindt conform het 

geldende tarief en aansluit bij uitgevoerde werkzaamheden; 

iii. levert, indien gevraagd, volledige en juiste productieverantwoording en geeft 

hierover, indien gevraagd, toelichting aan de Gemeente; 

iv. verleent op verzoek van Gemeente medewerking aan bestandsvergelijking 

en/of materiële controle, eventueel door bevoegde (externe) professional om 

bovenstaande op dossierniveau te controleren. 

9 Aanbieder declareert de geleverde prestaties binnen 30 kalenderdagen na afloop van de maand 

waarop de prestaties betrekking hebben door middel van het bericht ‘Declaratie’. Dit bericht is de 

enige declaratie die Aanbieder aan Gemeente stuurt voor geleverde zorg. Gemeente behoudt zich 

het recht voor om declaraties ingediend buiten de gestelde termijnen niet in behandeling te ne-

men. 

10 Indien Gemeente een declaratieregel afkeurt, dan wordt de afgekeurde regel door Aanbieder ver-

volgens binnen 30 kalenderdagen gecorrigeerd opnieuw gedeclareerd. 

11 Goedgekeurde declaratieregels worden binnen 30 kalenderdagen na declaratiedatum betaald.  

Artikel 3.3 Social return 

1 Gemeente verwacht van Aanbieder dat Aanbieder maatschappelijk verantwoord onderneemt. 

Hierbij wordt in ieder geval uitgegaan van het inzetten van personen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt bij nieuwe instroom van personeel en het inzetten van leer- en werkstages. 
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2 De voorwaarden en de eisen die verbonden zijn aan de uitvoering van de Social return verplichting 

zijn uitgewerkt in bijlage 6. 

Artikel 3.4 Monitoring  en managementinformatie 

1 Indien Gemeente informatie nodig heeft ter uitvoering van haar wettelijke taak, om aan haar ver-

plichtingen te kunnen voldoen, is Aanbieder verplicht mee te werken aan het verstrekken hiervan, 

zo mogelijk digitaal. 

2 Indien Gemeente informatie nodig heeft ten aanzien van beheersmaatregelen is Aanbieder verplicht 

mee te werken aan het verstrekken hiervan, zo mogelijk digitaal. 

3 Aanbieder legt haar productiegegevens  vast in een Maandelijkse Rapportage, zoals deze zijn vast-

gesteld in Kritische Prestatie Indicatoren, opgenomen in bijlage 4 van deze Overeenkomst.. 

4 Op grond van de resultaten van de monitoring KPI’s kan er voor Gemeente aanleiding zijn om Aan-

bieder op te dragen een plan van aanpak voor verbetering op te stellen. Dit plan van aanpak wordt 

ter goedkeuring voorgelegd aan Gemeente. De kosten voor het opstellen van het plan van aanpak 

en de uitvoering van de maatregelen komen voor rekening van Aanbieder. Indien de uitvoering van 

het plan van aanpak naar het oordeel van Gemeente niet leidt tot verbetering van de situatie dan 

behoudt Gemeente zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 1.7. 

Artikel 3.5 Cliëntervaringsonderzoek  

1 Aanbieder verleent medewerking ten behoeve van de uitvoering van Cliëntervaringsonderzoeken 

te verrichten door Gemeente.  

2 Wanneer Aanbieder een Cliëntervaringsonderzoek dan wel Cliënttevredenheidsonderzoek uit wil 

voeren met betrekking tot de uitvoering van de Voorziening, wordt dit met Gemeente vooraf afge-

stemd. Deze afstemming heeft als doel te voorkomen dat Cliënten onnodig belast worden.  

3 Indien Aanbieder een Cliëntervaringsonderzoek of Cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert, overlegt 

Aanbieder, op verzoek, aan de Gemeente de uitkomsten daarvan (die betrekking hebben op de 

dienstverlening die wordt geleverd in het kader van deze Overeenkomst). 

Artikel 3.6 Financiële verantwoording  

1 Aanbieder legt, ten behoeve van de controle op de financiële rechtmatigheid van de bestedingen, 

alle door de Gemeente gevraagde documenten, informatie en/of (accountants)verklaring over con-

form het voor dat jaar geldende landelijke controleprotocol. De Gemeente zal tijdig de bijbehoren-
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de instructies verstrekken aan de Aanbieder omtrent wat door de Aanbieder dient te worden aan-

geleverd en binnen welk tijdspad dit bij de Gemeente moet zijn verstrekt.  

2 De Gemeente behoudt zich het recht voor om over het betreffende boekjaar aanvullende informa-

tie op te vragen dan wel een verscherpte interne controle op de administratie respectievelijk factu-

ren van de Aanbieder uit te voeren. Aanleiding hiertoe kan zijn een niet goedkeurende (accoun-

tants)verklaring dan wel andere signalen die hiertoe aanleiding geven. Aanbieder zal hier de volle-

dige medewerking aan verlenen. 

3 In het kader van de monitoring en financiële verantwoording dient Aanbieder, overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3.4, lid 3, van deze Overeenkomst haar productiegegevens vast te leggen. Deze 

gegevens dient Aanbieder uiterlijk 2 weken na het verstrijken van de maand  aan de Gemeente aan 

te leveren. 

Artikel 3.7 Niet nakoming  

1 Indien de Aanbieder tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeen-

komst stelt de Gemeente hem deswege in gebreke, tenzij nakoming van de betreffende verplich-

ting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de Aanbieder onmiddellijk in verzuim is.  

2 De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk waarbij aan de Aanbieder een redelijke termijn wordt 

gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale 

termijn.  

3 In geval van niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst, behoudt de Gemeente 

zich het recht voor de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.  

4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 heeft de Gemeente de mogelijkheid om, indien vast is komen 

te staan dat de Aanbieder de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt, maatregelen te nemen. 

Dit kunnen onder andere zijn:  

- de afspraak over volumes, prestaties en tarieven wordt aangepast;  

- (een deel van) het bedrag dat bestempeld is als onrechtmatige declaratie wordt teruggevor  derd 

of verrekend;  

- het opleggen van een boete; 

- een korting van maximaal 5% op de afgesproken tarieven wordt opgelegd;  

- een afslag van 5% op de toegewezen Budgetindicatie van de Aanbieder; 

- de overeenkomst wordt opgezegd.  
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Hoofdstuk 3a Budgetindicaties (voor zover de Gemeente deze vast stelt) 

Artikel 3a.1  Budgetindicaties 

1 In het kader van de bekostiging van de zorg is door Gemeente gekozen voor het instellen van bud-

getindicaties. Budgetindicaties worden ingesteld zowel per Deeltaakveld, als per Aanbieder. Binnen 

de budgetindicaties stuurt Opdrachtgever via deze Overeenkomst op het tarief, het volume en 

doelmatigheidseisen. De inzet van deze instrumenten heeft als doel om binnen de budgetindicaties 

te blijven.  

2 Aanbieder heeft een plicht om binnen de vastgestelde Budgetindicatie te blijven, maar mag, na 

overleg en goedkeuring van de Gemeente, binnen de toegekende budgetindicaties op deeltaakni-

veau schuiven. 

3 De Budgetplafonds voor zowel de producten binnen de Deeltaakvelden als de budgetindicaties 

voor de Aanbieders worden jaarlijks opnieuw vastgesteld voor het lopende kalenderjaar. De  bud-

getindicatie wordt als bijlage 14 per Aanbieder aangeboden ter ondertekening.   

4 Gemeente contracteert bij Aanbieder een maximum Budgetindicatie, welke een optelsom is van 

Deeltaakvelden waarbinnen producten en diens productcategorieën vallen.  

5 Bij de (toekomstige) bepaling van de budgetindicatie per aanbieder in een contractjaar wordt uit-

gegaan van historische gegevens, verwachte trends en de budgettaire kaders van de Gemeente. 

6 Tarief (P): Het overeengekomen tarief geldt per eenheid, zoals opgenomen in het overzicht in Bijla-

ge 8. Het tarief heeft betrekking op alle door Aanbieder in het kader van deze Overeenkomst te 

verrichten diensten en eventueel daartoe benodigde materialen. 

7 Herschikking middelen – definitieve Budgetindicatie: Aanbieder levert een zo gelijkmatige spreiding 

van de zorg als mogelijk door het jaar binnen de Budgetindicatie. De Gemeente behoudt het recht 

om onder andere op basis van de gegevens uit de Maandelijkse rapportages, de omvang van de ge-

contracteerde hulp voor het lopende jaar bij te stellen en een bijgestelde Budgetindicatie af te ge-

ven voor het lopende jaar. Daarmee kan de Gemeente herschikken binnen de voorlopig gecontrac-

teerde middelen. Indien er geen bijgestelde afspraken zijn gemaakt vóór 31 oktober van het lopen-

de jaar, dan gelden de oorspronkelijke afspraken als definitieve afspraken. 

8 Meerwerk: Een groter aantal eenheden (dat uitstijgt boven het totaal gecontracteerde aantal) be-

tekent niet meer omzet. Overproductie komt voor eigen rekening en risico van de Aanbieder. Aan-

bieder treedt zodra 70% van een deeltaakveld  is bereikt in overleg met de Gemeente. Daarbij wor-
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den o.a. afspraken gemaakt over het afwijken van de acceptatieplicht zoals opgenomen onder arti-

kel 2.4. 

9 Indien de Gemeente na het bereiken van de Budgetindicaties, declaraties betaalt aan de Aanbieder 

waardoor de Budgetindicatie(s) wordt overschreden, zonder dat daar expliciete en wederzijdse af-

spraken aan ten grondslag liggen, dan is het meerdere dat betaald is onverschuldigd betaald en di-

rect opeisbaar. De overschrijding wordt door Aanbieder op eerste verzoek van de Gemeente on-

middellijk terugbetaald. Indien Aanbieder het onverschuldigd betaalde bedrag niet tijdig terugbe-

taald, heeft de Gemeente het recht dit bedrag te verrekenen met ingediende en nog in te dienen 

declaraties van Aanbieder. 

10 Minderwerk: Een lager aantal eenheden in behandeling betekent minder omzet. Het compenseren 

van een lager aantal eenheden om tot de Budgetindicatie “op te vullen”, bijvoorbeeld door extra 

(over) behandeling op bestaande cliënten, wordt niet geaccepteerd. Een substantieel lager aantal 

cliënten dient de Aanbieder te melden bij de Gemeente. Wanneer sprake is van meer dan 10% 

minderwerk, wordt de Budgetindicatie aangepast. Hierover vindt altijd eerst overleg plaats tussen 

de Gemeente en Aanbieder. 

11 Verlenging Overeenkomst: Als er sprake is van verlenging van de Overeenkomst, wordt door de 

Gemeente vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het nieuwe contractjaar inzicht gegeven 

richting  Aanbieder over de gewenste aantallen, de tariefsaanpassingen, de beleidskeuzes en 

speerpunten voor het volgende jaar. Ten behoeve hiervan zal Aanbieder (vóór 1 juli) een invulfor-

mulier productie en tarieven indienen voor het nieuwe contractjaar. De Gemeente en de Aanbie-

ders sluiten de  budgetafspraken voor ingang van het nieuwe contractjaar af.   

12 De Aanbieder neemt in de jaarrekening een specificatie op met daarin de cliëntaantallen, de gele-

verde diensten en de in rekening gebrachte prijzen voor de cliënten. Uit de specificatie moet blijken 

wat de kosten per gemeente en de totale kosten zijn. Deze specificatie maakt onderdeel uit van de 

jaarrekening. De (goedkeurende) verklaring van de accountant moet ook betrekking hebben op de-

ze specificatie. Indien deze specificatie geen onderdeel is van de jaarrekening, levert de Aanbieder 

een afzonderlijke specificatie met daarin de cliëntaantallen, de geleverde diensten en de in reke-

ning gebrachte tarieven voor de cliënten uit de Gemeente. Deze specificatie moet door een ac-

countant zijn gewaarmerkt. 

13 Indien de Overeenkomst tussen Aanbieder en de Gemeente tussentijds wordt beëindigd wordt het 

te factureren bedrag in relatie tot de budgetindicatie naar evenredigheid vastgesteld, onder meer 

gebaseerd op verlopen contracts-tijd, aantal en soort producten. 
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14 Bij de bepaling van de Budgetindicatie worden mede de kosten van zorg, verleend door een andere 

zorgaanbieder dan die van de Aanbieder in aanmerking genomen, indien: de activa, passiva, baten 

en lasten van die zorgaanbieder worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de 

Aanbieder, dan wel beide zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een derde partij 

en de andere Aanbieder dan wel de derde partij met de Gemeente geen budgetplafond is overeen-

gekomen. 

15 Aanbieder heeft geen acceptatieplicht bij het bereiken van zijn budgetindicatie. Aanbieder heeft 

geen invloed op (door)verwijzingen vanuit de medische verwijsroute. Indien de budgetindicatie vol 

(dreigt) te lopen en er komen (door)verwijzingen vanuit de medische verwijsroute, stelt  

Aanbieder de gemeente onverwijld hiervan op de hoogte. 

16 De aanbieder heeft een doorleverplicht bij en na het bereiken van de toegewezen budgetindicatie.  

 

Hoofdstuk 4  Bijlagen en rangorde  

Artikel 4.1 Bijlagen en rangorde 
 

1 De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst en zijn als bij-

lage bij deze Overeenkomst gevoegd: 

Bijlage 1:  Europese Uniform Aanbestedingsdocument; 

Bijlage 2:  Algemene inkoopvoorwaarden; 

Bijlage 3:  Product Diensten Catalogus; 

Bijlage 4:  Kritische prestatie indicatoren; 

Bijlage 5:  Ontwikkelagenda; 

Bijlage 6:   Social Return; 

Bijlage 7:   Calamiteitenprotocol; 

Bijlage 8:   Administratief protocol; 

Bijlage 9:   Wachtlijst en wachttijd 

Bijlage 10:  Maatschappelijk verantwoord inkopen 

Bijlage 11: ZRM matrix 

Bijlage 12: Deelname regiogemeenten 

Bijlage 13: Deeltaakvelden Budgetplafonds 

Bijlage 14: Budgetindicatie Aanbieder 
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2 In geval van tegenstrijdigheden tussen de documenten die integraal onderdeel uitmaken van deze 

Overeenkomst, wordt de navolgende rangorde gehanteerd: 

1 Nota van inlichting(en) 

2 Overeenkomst;  

3 Budgetindicatie Aanbieder 

4 Algemene inkoopvoorwaarden; 

5 Europese Uniform Aanbestedingsdocument;  

6 Product Diensten Catalogus; 

7 Kritische prestatie indicatoren; 

8 Ontwikkelagenda; 

9 Social Return; 

10 Calamiteitenprotocol; 

11 Administratief protocol; 

12 Wachtlijst en wachttijd; 

13 Maatschappelijk verantwoord inkopen 

14 ZRM matrix 

15 Deeltaakvelden Budgetplafonds 

16 Deelname regiogemeenten   

 

De ondergetekenden: 

Gemeente Eindhoven, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Stadhuis-

plein 10 te Eindhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur Sociaal Domein  

en  

 

Aanbieder ……………………………………………………………, gevestigd te ………………………………., kantoorhoudende 

aan ……………………………………………………………. te ……………………………………….,  

ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………..  

 

hebben kennisgenomen van deze Overeenkomst inclusief de bijlagen en hebben deze gelezen en zijn 

akkoord met de inhoud; en stemmen er mee in dat de eerdere overeenkomst, te weten de Overeen-

komst Individuele en / of Maatwerkvoorziening, Jeugd / WMO /Beschermd Wonen / Maatschappelijke 
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deelname en werk versie 20171003 Overeenkomst BA oktober 2017". ingaande op 1 januari 2018 ver-

valt en vervangen wordt door deze Overeenkomst.  

 

Partijen verklaren te zijn overeengekomen Overeenkomst inzake ondersteuning Jeugd, WMO, Be-
schermd Wonen en Maatschappelijke deelname en werk met kenmerk 20190101 Overeenkomst BA 
met bijlagen: 

 

Bijlage 1:  Uniforme Europese Eigenverklaring; 

Bijlage 2:  Algemene inkoopvoorwaarden; 

Bijlage 3  Product Diensten Catalogus; 

Bijlage 4:  Kritische Prestatie Indicatoren; 

Bijlage 5:  Ontwikkelagenda; 

Bijlage 6:   Social Return; 

Bijlage 7:  Calamiteitenprotocol; 

Bijlage 8:   Administratief protocol.   

Bijlage 9:  Wachtlijst en wachttijd 

Bijlage 10: Maatschappelijk verantwoord inkopen 

Bijlage 11: ZRM matrix 

Bijlage 12: Deelname regiogemeenten   

Bijlage 13: Deeltaakvelden Budgetplafonds 

Bijlage 14: Budgetindicatie Aanbieder 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt 

Datum …………………………………… 

Naam organisatie Aanbieder ………………………………………. 

Naam tekenbevoegde ………………………….. 

Handtekening ………………………………………… 

 


