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Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015, gemeente 
Hardenberg 
 
De ondergetekenden 

De gemeente Hardenberg, in dezen krachtens door de burgemeester van deze gemeente verleende 
volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Breukelman, wethouder van de gemeente 
Hardenberg, hierna te noemen Opdrachtgever, 

 
en 
 
<Naam Zorgaanbieder> gevestigd te <vestigingsplaats> volgens KvK, in dezen vertegenwoordigd door 
<naam rechtsgeldige vertegenwoordiger>, <functie> hierna te noemen Opdrachtnemer; 

 
Hierna gezamenlijk aangeduid als Partijen. 
 

Overwegende dat:  
 
 De Gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) gehouden is 

maatschappelijke ondersteuning – maatwerkvoorzieningen - te bieden aan Inwoners en die daarvoor op 
grond van de wet en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving en beleid in aanmerking komen; 

 De Gemeente zorgdraagt dat aan haar Inwoners doelmatige en effectieve zorg en ondersteuning wordt 
geleverd;  

 De Opdrachtnemer het inhoudelijke beleidskader van de Gemeente, dat ten grondslag ligt aan deze 
Raamovereenkomst, vastgelegd in het Beleidsplan Sociaal Domein Hardenberg ‘Samen Doen’, heeft 
aanvaard; 

 De Partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de transformatie binnen de Wmo, passend binnen de 
financiële kaders en het geldende beleidsplan Sociaal Domein van de Gemeente; 

 De Gemeente de maatschappelijke ondersteuning outputgericht wil gaan aansturen en bekostigen, dit 
houdt in dat de Gemeente de Opdrachtnemer de ruimte biedt die nodig is om samen met de Inwoners en 
betrokken partijen tot goedkoopst compenserende voorzieningen te komen; 

 Opdrachtnemer een bijdrage wenst te leveren aan het beleid van de Gemeente inzake het bevorderen van 
het welzijn van de Inwoners, de sociale kwaliteit van de samenleving en de voorbereiding en ontwikkeling 
van de transformatie met een innovatieve en gekantelde werkwijze; 

 De Gemeente in het kader van de Wmo 2015 de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen Wmo wil 
gunnen aan alle Opdrachtnemers die ondersteuning op alle resultaatgebieden aan alle Inwoners van 
Hardenberg, die daarvoor in aanmerking komen, kunnen en willen leveren, zelf dan wel in combinatie of via 
een onderaannemer; 

 De Opdrachtnemers kennen, ook onderling, uiteenlopende belangen en doelstellingen, maar ondersteunen 
elkaar bij en hebben onderling vertrouwen in de uitvoering en zorgen gezamenlijk voor het op efficiënte 
wijze realiseren van kwalitatief hoogwaardige maatwerkvoorzieningen; De Opdrachtnemer erkent dat 
zowel voor nu als voor de toekomst verschillende onzekerheden bestaan met betrekking tot de uitvoering 
van de Wmo 2015; 

 De Gemeente heeft gekozen voor een ‘Open House’ procedure, waarbij geldt dat gedurende de looptijd van 
de Raamovereenkomst toetreding van nieuwe zorgaanbieders is toegestaan, mits zij de inhoud van de 
Raamovereenkomst en bijlagen volledig onderschrijven en aan de gestelde voorwaarden voldoen; 

 Als uitgangspunt voor deze overeenkomst het principe ‘High Trust High Penalty geldt’, hetgeen inhoudt dat 
Partijen deze Raamovereenkomst aangaan op basis van vertrouwen. Concreet betekent dit dat 
Opdrachtgever het toezicht op de activiteiten van Opdrachtnemer zal beperken tot het noodzakelijke. Als 
blijkt dat er misbruik wordt gemaakt van het gegeven vertrouwen zal Opdrachtgever, naast de eventuele 
sanctie(s), de vertrouwensbenadering beëindigen en het toezicht intensiveren. 
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Komen het volgende overeen: 
 
Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Begrippen 
In deze Raamovereenkomst wordt verstaan onder: 

1. BSN: het op grond van de Wet algemene bepalingen burger servicenummer aan een natuurlijk persoon 
toegekend nummer, het burger servicenummer; 

2. Besluit: Beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) afgegeven door Gemeente 
aan een Inwoner; 

3. Budget: de lumpsum die Opdrachtnemer ontvangt als vergoeding voor de Ondersteuning die leidt tot 
het vooraf door de generalist bepaalde resultaat; 

4. EKT: Expertise Kennis Team van de afdeling Maatschappelijk Domein van de Gemeente Hardenberg; 
5. Gemachtigde: iemand aan wie door Inwoner een volmacht is verstrekt en namens hem officiële 

handelingen mag verrichten niet zijnde Opdrachtgever of Opdrachtnemer;  
6. Gemeente: In Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen voor de Inwoner verantwoordelijke 

gemeente waarvoor Opdrachtgever deze overeenkomst afsluit; 
7. Generalist: de professional in het team Samen Doen, die namens Opdrachtgever, samen met de 

Inwoner de met de Ondersteuning te behalen resultaten bepaalt; 
8. Inwoner: inwoner van de gemeente die cliënt is als bedoeld in art. 1.1.1 WMO 2015; Ontvanger van de 

Zorg; 
9. iWmo: iWmo is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen gemeenten en 

zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In het iWmo-berichtenverkeer 
wisselen partijen informatie uit via de landelijke infrastructuur, met gebruikmaking van de 
knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en/of VECOZO Schakelpunt, over de producten en 
diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de 
uitvoering van de Wmo;  

10. Leveringsopdracht: de nadere overeenkomst waarmee Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht 
geeft voor het leveren van de Ondersteuning; 

11. Leveringsplan: de concrete, tussen Inwoner en Opdrachtnemer overeengekomen invulling van de door 
Opdrachtnemer te verlenen Ondersteuning welke is gebaseerd op de Leveringsopdracht en het 
Gespreksverslag; 

12. Onderaannemer: een natuurlijke of rechtspersoon die namens Opdrachtnemer en voor diens rekening 
en risico (een deel van) de Leveringsopdracht uitvoert; 

13. Ondersteuning: maatschappelijke ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening zoals 
bepaald in paragraaf 3 van de Wmo aan Inwoners gebaseerd op het Gespreksverslag, de 
Leveringsopdracht en bijbehorend Leveringsplan; 

14. Outputgerichte bekostiging: Bij outputgerichte bekostiging verstrekt de Gemeente een bedrag voor 
het realiseren van een resultaat van een (integraal) arrangement per cliënt. De manier waarop de 
output (resultaat) wordt behaald, is niet vastgelegd. Ondersteuningsplan: het Gesprekverslag dat door 
de Generalist opgesteld wordt waarin de afspraken met de Inwoner alsmede de resultaatgebieden 
waarop Ondersteuning zal plaatsvinden staan vermeld; 

15. Raamovereenkomst: deze Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Hardenberg; 
16. Resultaatgebied: het samenhangend cluster van resultaten waarop de Ondersteuning is gericht, met 

het oog op het versterken van de zelfredzaamheid en/of participatie van de Inwoner; 
17. Spoedondersteuning: de ondersteuning in spoedeisende gevallen, als bedoeld in artikel 2.3.3 Wmo. 
18. Samen Doen Team: de vier gebiedsteam van generalisten voor het bepalen van de toegang tot de 

Ondersteuning zoals in de Wmo en in de Jeugdzorg bedoeld 
19. Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 

2019; 
20. VOG: een Verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens; 
21. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 
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22. Zorgaanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een algemene 
voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren. 

 
Artikel 2 Inhoud 

1. Het doel van deze Raamovereenkomst is het maken van afspraken over de levering van voldoende, 
kwalitatief goede, doelmatige en doeltreffende Ondersteuning aan Inwoners binnen de kaders van de 
Wmo en de regelgeving en het beleid van Opdrachtgever. 

2. Opdrachtgever heeft op basis van deze Raamovereenkomst geen afnameverplichting en geeft aan 
Opdrachtnemer geen garanties over de mate waarin gebruik wordt gemaakt van deze 
Raamovereenkomst. 

3. Opdrachtgever verplicht zich Inwoners te verwijzen naar alle Opdrachtnemers waarmee zij deze 
Raamovereenkomst heeft gesloten. 

4. Inwoner heeft vrije keuze uit de Opdrachtnemers waarmee deze Raamovereenkomst is gesloten. 
5. Opdrachtnemer verbindt zich om, met inachtneming van hetgeen tussen Partijen op grond van deze 

Raamovereenkomst zijn overeengekomen, Ondersteuning te verlenen aan de Inwoner die zich daartoe 
tot hem wendt of heeft gewend. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan een inwonersstop in te stellen.  

6. Opdrachtnemer kan Ondersteuning uitsluitend weigeren indien Opdrachtnemer zwaarwegende 
zorginhoudelijke redenen heeft op grond waarvan de Ondersteuning in redelijkheid niet van 
Opdrachtnemer kan worden gevraagd. 
a. Van weigering van Ondersteuning is sprake als Opdrachtnemer de aanvang of de voortzetting van 

de Ondersteuning op grond van de Leveringsopdracht weigert te leveren. 
b. Opdrachtnemer doet van de voorgenomen weigering binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk en met 

redenen omkleed melding aan de Inwoner en een verzoek aan Opdrachtgever om instemming. 
Indien Opdrachtgever instemt met het verzoek, gaat Opdrachtgever in overleg met Inwoner een 
andere Opdrachtnemer benaderen voor de te leveren Ondersteuning. 

7. Opdrachtnemer levert de Diensten aan alle Inwoners. Selectie van Inwoners op grond van godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan;  

8. Opdrachtnemer levert Ondersteuning op basis van deze Raamovereenkomst voor alle 
Resultaatgebieden zoals opgenomen in Bijlage III. 

 
Artikel 3 Aanvang en looptijd 

1. Deze Raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt van rechtswege op 31 
december 2022.  

2. Opdrachtgever kan deze Raamovereenkomst eenmaal met maximaal één (1) jaar verlengen. Hierbij 
geldt dat deze Raamovereenkomst, zonder dat opzegging is vereist, in dat geval van rechtswege 
eindigt na de periode waarmee deze Raamovereenkomst is verlengd. In geval deze optie doorgang 
vindt is de einddatum 31 december 2023. Op de eventuele verlenging zijn onverkort alle bepalingen en 
voorwaarden van deze Raamovereenkomst van toepassing. 

3. Opdrachtgever geeft uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van deze Raamovereenkomst uitsluitsel of 
hij gebruik wil maken van de in het tweede lid genoemde mogelijkheid tot verlenging van deze 
Raamovereenkomst. 

4. Opdrachtnemer bericht de Opdrachtgever binnen één (1) maand na het in lid 3 van dit artikel 
genoemde bericht van verlenging, dat hij wel/niet instemt met verlenging van deze 
Raamovereenkomst. In het geval wanneer Opdrachtnemer niet instemt met verlenging eindigt deze 
Raamovereenkomst bij het verstrijken van de alsdan geldende periode. 

5. Na beëindiging van deze Raamovereenkomst blijven de bepalingen van deze Raamovereenkomst van 
kracht, voor zover dit voor de afwikkeling van deze Raamovereenkomst noodzakelijk is. 
 

Artikel 4 Niet-nakoming, opzegging en ontbinding Raamovereenkomst  
1. Opdrachtgever is gerechtigd deze Raamovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel 

van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden jegens de Opdrachtnemer: 
a. die haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Raamovereenkomst niet nakomt na hiertoe bij 

aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, waarbij haar een redelijke termijn is gegund 
van maximaal dertig (30) dagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen doch herstel 
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door de Opdrachtnemer binnen die termijn uit is gebleven. Onder een substantiële 
tekortkoming wordt in ieder geval verstaan:  

 dat na het sluiten van deze Raamovereenkomst alsnog blijkt dat deze in strijd met het 
mededingingsrecht tot stand is gekomen;  

 fraude van Opdrachtnemer; en/of een tekortkoming die het gevolg is van opzet/grove 
schuld van Opdrachtnemer; en/of gebrek aan personeel (ook ten gevolge van 
verzuim); 

b. haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Raamovereenkomst blijvend niet kan nakomen; 
c. niet of niet meer beschikt over de voor de Ondersteuning vereiste bekwaamheid of 

geschiktheid en/of de door hem geleverde of te leveren Ondersteuning niet meer voldoet aan 
de eisen zoals vastgelegd in deze Raamovereenkomst; 

d. aan wie surseance van betaling is verleend of het faillissement is uitgesproken; 
e. aan wie een besluit tot, gehele of gedeeltelijke, liquidatie is uitgesproken; 
f. waarop executoriaal beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien (14) dagen wordt 

opgeheven of binnen deze termijn door Opdrachtnemer een voorlopige voorziening tot 
opheffing is aangevraagd en deze aanvraag is afgewezen; en/of 

g. die in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren 
dan dertig (30) kalenderdagen; 

h. die haar onderneming heeft beëindigd; 
i. die zonder schriftelijke goedkeuring van de Gemeente (een deel) van de onderneming of de 

zeggenschap daarover overdraagt, fuseert of splitst;  
j. in het geval zich buitensporige calamiteiten in de Ondersteuning voordoen waarbij de 

gezondheid of het welzijn/welbevinden van de Inwoner, personen uit zijn sociaal netwerk of 
mantelzorger rechtstreeks in het geding is. 

2. In geval van ontbinding door Opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel is Opdrachtgever geen 
vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer voor de prestaties die niet door Opdrachtnemer zijn 
geleverd. Eventuele aan de Opdrachtnemer verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt 
Opdrachtnemer terug aan Opdrachtgever, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit 
is betaald.  

3. Ontbinding van deze Raamovereenkomst laat onverlet het recht van Opdrachtgever om 
schadevergoeding en eventuele (te veel) betaalde Budget(ten) terug te vorderen. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Raamovereenkomst te ontbinden ingeval de Opdrachtgever haar 
verplichtingen voortvloeiende uit deze Raamovereenkomst verwijtbaar niet nakomt, terwijl geen 
sprake is van een onmogelijkheid tot nakoming. Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om 
schadevergoeding te vorderen. 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Raamovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie (3) maand indien sprake is van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard 
zijn dat Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding 
van deze Raamovereenkomst niet mag verwachten.  

6. Verplichtingen uit deze Raamovereenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding 
van deze Raamovereenkomst voort te duren, blijven na ontbinding jegens de betreffende partij 
bestaan. 

7. Indien een of meer bepalingen van deze Raamovereenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de 
overige bepalingen van kracht. Niet-verbindende bepalingen worden door Partijen vervangen door 
bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk (gelet op doel en strekking van deze 
Raamovereenkomst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen; 

8. Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien Opdrachtnemer 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het 
beroep op overmacht in kennis stelt; 

9. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke 
verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.  

10. Indien de Raamovereenkomst met een Opdrachtnemer op grond van een tekortkoming in de 
nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer ontbonden wordt, dan kan de betreffende 
Opdrachtnemer gedurende één (1) jaar na datum van de ontbinding niet opnieuw deelnemen aan deze 
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Raamovereenkomst. Indien de Raamovereenkomst wordt ontbonden vanwege fraude, opzet of grove 
nalatigheid, bedraagt de in de vorige volzin bedoelde termijn een door de Gemeente te bepalen termijn 
van maximaal vijf (5) jaar. 

 
Artikel 5 ARVODI 

1. Op deze Raamovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor het 
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)” (Bijlage IX), voor 
zover daarvan in deze Raamovereenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) 
algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten. 

2. In aanvulling op artikel 21 van de ARVODI-2018 vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever tegen 
eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het tekortschieten als 
bedoeld in artikel 21.3 van de ARVODI-2018. De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in artikel 
21.3 van de ARVODI-2018 is van overeenkomstige toepassing. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 ARVODI-2018 kan Opdrachtgever binnen drie jaar nadat de 
desbetreffende veroordeling onherroepelijk is geworden, deze Raamovereenkomst zonder enige 
aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte door middel van een 
aangetekend schrijven, ontbinden, indien: 

a. Opdrachtnemer onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor discriminatie in de zin van 
de artikelen 137c tot en met 137g en art. 429 quater van het Wetboek van Strafrecht dan wel; 

b. Personeel van Opdrachtnemer onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor discriminatie 
in de zin van de artikelen 137c tot en met g en artikel 429 quater van het Wetboek van 
Strafrecht wanneer de desbetreffende persoon lid is van een bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van Opdrachtnemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, of 
controlebevoegdheid heeft. 

4. De artikelen 6.1 en 6.2 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing. 
 

 
Resultaatgebieden, complexiteit, intensiteit en duur van de Ondersteuning 
 
Artikel 6 Resultaatgebieden, complexiteit, intensiteit en duur van de ondersteuning 

1. Het resultaat dat met de inzet van de maatwerkvoorziening wordt beoogd, draagt bij aan de 
doelstelling van de maatschappelijke ondersteuning, namelijk de zelfredzaamheid van de (kwetsbare) 
Inwoner en diens maatschappelijke participatie.  
De resultaten van de maatwerkvoorzieningen Wmo2015 dragen bij aan: 

a. Het verbeteren van de zelfredzaamheid en/of participatie van een Inwoner; 
b. Het stabiliseren van de zelfredzaamheid en/of participatie van een Inwoner; 
c. Het begeleiden van een Inwoner bij zijn verslechterde zelfredzaamheid en/of participatie. 

2. Om de resultaten van de maatwerkvoorziening te kunnen vaststellen, formuleert en bepaalt de 
generalist van het Samen Doen team het bij de individuele Inwoner benodigde resultaat bij één of meer 
van de volgende resultaatgebieden, conform bijlage III: Resultaatgebieden Ondersteuning: 

1. Administratie en financiën 
2. Regie bij het huishouden 
3. Daginvulling en dagstructuur (al dan niet arbeidsmatig) 
4. Sociaal en persoonlijk functioneren 
5. Zelfzorg en gezondheid 
6. Draagkracht mantelzorg 
7. Gezin (of huishouden) 

3. Ten behoeve van het bepalen van het Budget dat voor het behalen van resultaten beschikbaar wordt 
gesteld, geven de generalisten uit de Samen Doen teams een inschatting van de complexiteit, 
intensiteit en duur van de ondersteuningsvraag van de Inwoner conform bijlage IV (Afspraken 
Complexiteit) bijlage V (Afspraken Intensiteit) en bijlage VI (Afspraken duur ondersteuning). Het 
uitgangspunt is dat de generalist zijn/haar eigen afwegingen maakt om tot een indeling in 
complexiteitsklasse, intensiteitsniveau en duur te komen. De generalist dient deze keuze te kunnen 
uitleggen en motiveren. 
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Budgettering 
 
Artikel 7 Budgeteenheden  

1. Opdrachtgever stelt voor de Ondersteuning een Budget ter beschikking per Leveringsopdracht. Op 
basis van de genoemde Budgeteenheden in bijlage VIII, wordt de hoogte van het Budget bepaald door 
de Generalist, mede op grond van de van toepassing zijnde ‘complexiteit’ van de ondersteuningsvraag, 
de verwachte ‘intensiteit’ en ‘duur’ van de ondersteuning, conform de afspraken die zijn opgenomen in 
Bijlagen IV tot en met VI van deze Raamovereenkomst. 

2. Het Budget betreft een all-in tarief, waardoor het voor Opdrachtnemer niet mogelijk is om aanvullende 
kosten bij Opdrachtgever te declareren. 

3. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor tot een, zowel positieve als negatieve, tussentijdse 
eenzijdige correctie van de Budgeteenheden, bijvoorbeeld als gevolg van een kennelijk onjuiste 
vaststelling van een Budgeteenheid of wijziging van de budgettaire kaders. 

4. Als de Budgeteenheden eenzijdig door Opdrachtgever opnieuw zijn vastgesteld en deze zijn lager dan 
de op dat moment geldende Budgeteenheden, kan Opdrachtnemer deze Raamovereenkomst 
schriftelijk beëindigen binnen drie (3) maanden nadat de nieuwe Budgeteenheden zijn 
bekendgemaakt. Opdrachtnemer neemt hierbij een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden in 
acht. 

5. De budgeteenheden hebben betrekking op alle door opdrachtnemer in het kader van deze 
Raamovereenkomst te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen en is inclusief 
eventuele reis-en verblijfkosten. 

6. De Cao’s VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg en Sociaal Werk zijn van toepassing op de looncomponent die 
wordt toegepast bij de berekening van de Budgeteenheden.  

7. De Budgeteenheden worden als gevolg van de in lid 5 van dit artikel genoemde Cao-loonstijgingen naar 
verhouding aangepast, conform de berekening van de budgeteenheden die is gebruikt bij de 
totstandkoming van deze raamovereenkomst.  

8. Elk jaar voor 1 december maakt Opdrachtgever bekend welke budgeteenheden per 1 januari van het 
opvolgende jaar van toepassing zijn. Indien aanpassing van de tarieven aan de orde is dan worden de 
nieuwe tarieven per 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. 

 
Artikel 8 Aanpassing Budget bij gedeeltelijke levering 

1. Indien de afspraken uit het Leveringsplan door Opdrachtnemer niet kunnen worden nagekomen 
wegens niet voorziene afwezigheid van de Inwoner zal Opdrachtgever, na overleg met Inwoner en 
Opdrachtnemer, de betaling van het Budget aanpassen.  

2. Bepalend voor de voortgang van zorglevering is of het resultaat wel of niet kan worden behaald: 
a. In het geval duidelijk is dat bij Tijdelijke Uitval het resultaat niet kan worden behaald, wordt de 

zorglevering stopgezet en het Budget naar verhouding afgerekend. Vervolgens kan 
voortzetting van het traject plaatvinden door een nieuw te starten traject met daaraan 
gekoppeld een nieuw Budget. 

b. In het geval duidelijke is dat het resultaat alsnog kan worden behaald, na de periode van 
Tijdelijke Uitval, wordt het traject tot einde van de duur voortgezet om het resultaat te 
behalen. Waarbij sprake is van een betaling van het afgesproken Budget. 

 

Artikel 9 Betaling 
1. Opdrachtnemer heeft tegenover de Opdrachtgever geen recht op vergoeding voor Ondersteuning die 

niet in overeenstemming met deze Raamovereenkomst is verleend. 
2. Voor de overige informatie met betrekking tot de betaling zie bijlage II Standaard 

administratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein.  
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Monitoring, toezicht en verantwoording 
 
Artikel 10 Materiële controle 

1. De Opdrachtgever is gerechtigd tot materiële controle en tot fraudeonderzoek, te verrichten op de 
wijze zoals aangeduid in artikel 7.4 Regeling Zorgverzekering. De bepalingen van hoofdstuk 7 van de 
Regeling Zorgverzekering zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat in plaats van ‘zorgverzekeraar’ in voorkomend geval ‘Opdrachtgever’ moet worden gelezen.  

2. Ten aanzien van materiële controle en fraudeonderzoek gelden de volgende uitgangspunten: 
a. de Opdrachtgever is gehouden eerst de lichtste instrumenten ter controle van gedeclareerde 

Ondersteuning in te zetten – statistische analyse, AO/IC-of bestuurdersverklaring, 
verbandcontrole – alvorens zwaardere controle-instrumenten als detailcontrole toe te passen; 

b. inzage in het Inwonerdossier van de Inwoner is een uiterste middel; 
c. detailcontrole in opdracht van de Opdrachtgever mag uitsluitend worden uitgevoerd onder de 

verantwoordelijkheid van een ter zake kundige met een beroepsgeheim; 
d. de Opdrachtgever mag in elk geval niet meer gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het 

onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval, noodzakelijk is.  
3. De Opdrachtnemer is gehouden kosteloos medewerking te verlenen aan (materiële) controle welke 

met inachtneming van voorgaande leden wordt uitgevoerd.  
 
 
Social return 
 
Artikel 11 Social Return On Investment (SROI)  

1. Opdrachtgever hecht waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen participeert naar 
vermogen. De Opdrachtnemer verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom 
aan te wenden voor SROI-activiteiten. In bijlage XII Social Return On Investment wordt een toelichting 
gegeven op de uitvoering, de werkwijze en de juridische voorwaarden. 

 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 12 Overdracht en bezwaring 

1. De Opdrachtnemer mag de uit deze Raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever overdragen. 

2. De Opdrachtnemer is niet bevoegd deze Raamovereenkomst en zijn daaruit voortvloeiende rechten 
tegenover de Opdrachtgever uit hoofde van deze Raamovereenkomst te bezwaren, te verpanden, te 
belasten met een beperkt recht of anderszins voorwerp te maken van zekerheid jegens een derde. 

 
Artikel 13 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 Raamovereenkomst verleende 
Ondersteuning. 

 
Artikel 14 Privacy 

1. Opdrachtnemer zal alle wet- en regelgeving naleven in het kader van de Algemene Verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

2. Voor deelname dient Opdrachtnemer tevens de “Overeenkomst omtrent verwerken 
persoonsgegevens” behorende bij deze Raamovereenkomst te ondertekenen. (bijlage X). 

 
Artikel 15 Wijziging Raamovereenkomst 

1. Partijen kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van deze Raamovereenkomst (inclusief 
bijlagen). Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk gedaan en behelst in ieder geval een heldere 
gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging en de gevolgen van die voorgestelde 
wijziging voor de Inwoner, de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. 
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2. Een wijziging van deze Raamovereenkomst, met uitzondering van artikel 7.2 van deze 
Raamovereenkomst, wordt niet van kracht dan nadat een schriftelijke vastlegging van de wijziging 
door Opdrachtgever en meer dan vijftig procent van de Opdrachtnemers met handtekeningen is 
geaccordeerd. 

3. Voor bijlage II Standaard administratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein is de procedure 
zoals gesteld in lid 1 van dit artikel niet van toepassing. Hiervoor geldt dat wijzigingen na overleg met 
Opdrachtnemer(s) worden doorgevoerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor 
beschikbaar stellen van de meest recente versie aan Opdrachtnemer. 

4. Een rechtsgeldige wijziging van deze Raamovereenkomst (inclusief bijlagen) als bedoeld in lid 2 laat de 
gelding en inhoud van een reeds bestaande Raamovereenkomst onverlet, tenzij (en totdat) die 
wijziging door zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer uitdrukkelijk is aanvaard. 
 

Artikel 16 Wijziging wet- of regelgeving en overig 
1. 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 Raamovereenkomst voor tenminste één partij onredelijk bezwarend maken, treden 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg. In dat geval streven zij gezamenlijk en in redelijkheid 
naar een oplossing, waarbij het beschikbare macrobudget voor de Maatschappelijke ondersteuning een 
leidende factor is. 
 

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht 
1. Op deze Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Raamovereenkomst 

worden overeenkomstig de leden 3 tot en met 5 van dit artikel behandeld. 
3. Een geschil wordt geacht te zijn ontstaan zodra de ene partij de andere partij schriftelijk kenbaar heeft 

gemaakt een geschil aanwezig te achten. 
4. Een geschil wordt besproken in een gezamenlijk overleg onder leiding van een door partijen 

gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde. 
5. Indien partijen niet in staat zijn gezamenlijk een onafhankelijke derde aan te wijzen dan wel; 

in het overleg onder leiding van de onafhankelijke derde partijen geen overeenstemming bereiken over 
een oplossing voor het gerezen geschil; zijn beide partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd. 
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Artikel 18 Bijlagen van de Raamovereenkomst 
De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Raamovereenkomst. Indien er zich 
tegenstrijdigheden voordoen tussen de inhoud van de bijlagen en de Raamovereenkomst prevaleert de 
Raamovereenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de bijlagen prevaleert de laagst genummerde bijlage. 
 

I. Programma van Eisen 
II. Standaardadministratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein 

III. Resultaatgebieden Ondersteuning 
IV. Afspraken Complexiteit 
V. Afspraken Intensiteit 

VI. Afspraken Duur van de ondersteuning 
VII. Inzet van ondersteuningsvouchers 

VIII. Budgeteenheden 
IX. Arvodi 2018 
X. Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens 

XI. Monitoring 
XII. Werkwijze SROI 

 
 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
 
 
Namens de Opdrachtgever, Namens de Opdrachtnemer, 
 
  
 
 
 
Gemeente Hardenberg, dhr. M. Breukelman ……………………………………………  
 
 
 


