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Geachte mevrouw Wilms,

Bij deze bevestigen wij aan u de opdracht tot het toezicht op kwaliteit als volgt:

Omschrijving opdracht
Voor de gemeente Weert (in nauwe samenwerking met de regio Midden-Limburg West
en Midden-Limburg Oost) het toezicht op de kwaliteit vorm te geven, door in elk geval de
volgende drie hoofdaspecten uit te voeren en daartoe resultaten en/of documenten voor
op te leveren:

1. Het opzetten van de noodzakelijke infrastructuur voor toezicht op kwaliteit, met
in elk geval (maar niet limitatief) de volgende aandachtspunten:a' n"':o':"j'"å:lí:j.:::iii:"åJ#;""zicht 

in de wmo in het arsemeen
en toezicht op kwaliteit in het bijzonder;

¡ monitorings- en rapportagesysteem m.b.t. het toezicht;
. een toetsingskader kwaliteit Wmo;

waar nodig advisering aan individuele en/of samenwerkende
gemeenten betreffende evt. verbeterpunten (beleid, inkoop,
toega ng).b Het opzettenJ.iiä:i:ffi:".i:i:i;lil;:îiii"' russen/met o a :

recherche/handhavers, contractma nagement, beleids- en
kwa I iteitsm edewerkers, u itvoe rin g en/of toega ngsmedewerkers ;¡ lokale gemeenten regio West;

. randvoorwaardelijke zaken zoals handhavingsbeleid
gemeenten/Wmo-aan bieders, contractma nagement en
contractbeheer, toezicht op rechtmatigheid, calamiteitentoezicht,
kwaliteitsaspecten in de toegang, zoals bv PGB-beleid en
verordening met uitwerking in nadere regelgeving;
toezicht op maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zoals
dat nu vanuit centrumgemeente Venlo is vormgegeven, maar per
2027/2022 wordt overgeheveld naar de lokale gemeenten,
samenwerkend in de regio Midden-Limburg.

2. Het opstellen van een plan van aanpak/voorstel voor de implementatie Toezicht
op kwaliteit en calamiteitentoezicht na 6 maanden:
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a. Met zoveel mogelijk eenduidige werkwijzen binnen de regio Midden-
Limburg, met maximale aansluiting bij de (sub)-regionale en lokale
context;

b. Met zoveel mogelijk aansluiting bij opzet en uitvoering van
Kwal iteitstoezicht Noord-Limbu rg.

3. Het uitvoeren van toezicht op kwaliteit met als doel kwaliteitsverbetering van
zorg en ondersteuning in de gemeente Weert.

a. In eerste aanleg:
. signalen, meldingen en calamiteiten uit de gemeente Weert;
. s¡gnalen, meldingen en calamiteiten voortvloeiend uit

toezichthouderschap maatschappelijke opvang en beschermd
wonen Noord- en Midden-Limburg, daar waar het óók regionale
Wmo-aan bieders betreft;

. signalen, meldingen en calamiteiten vanuit de Jeugdwet, daar
waar de IGJ niet betrokken is, danwel afstemming en overdracht
aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, daar waar het Wmo-
onderzoek ook raakvlakken heeft met gemeentelijke jeugdhulp-
aanbieders.

b. In tweede aanleg: proactief toezicht op kwaliteit binnen de Wmo, in
afstemming met de gemeenten;

c. en het opleveren van monitoringsinformatie/periodieke rapportages.

Verdere eisen
Het betreft een intern leertraject, waarna de toezichtfunctie Kwaliteit Wmo ingebed en
geborgd moet worden in de reguliere gemeentelijke structuren, Afstemming met de
lokale gemeenten, o.a. vertegenwoordigd in regionale functionarissen, is absoluut
noodzakelijk vanwege draagvlak, opbouw duurzame structuren en de leereffecten.

Al gem ene In koo pvoo rwaa rde n
Voor deze opdracht gelden de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Weeft,
(gebaseerd op het VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en
diensten) inclusief het aanhangsel behorende bij artikel 14 aansprakelijkheidsbeperking.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van uw bedrijf of andere voorwaarden
worden hierbij uitdrukkelijk uítgesloten.

Betalingscondities
'1. Betaling geschiedt op basis van (maandelijkse) facturering, gespecificeerd naar

de inzet Leudal, Nederweeft en Weert en op basis van de daadwerkelijk gewerkte
uren per maand, waarbij de totale declaratie (voor de 3 gemeenten gezamenlijk)
over de inhuurperiode niet meer bedraagt dan 624 gedeclareerde uren. De
kosten worden door de gemeente Weert doorberekend naar de gemeenten
Nederweert en Leudal op basis van inwoneraantallen, er van uitgaande dat
Leudal en Nederweert eenzelfde opdracht verstrekken.

2. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst factuur.
Factuuradres : Gemeente Weert

Postbus 950
6000 AZ Weert

Of via mail naar factu u r@weert. n I

Factuurkenmerk te vermelden op de factuur: DJ-822483lA2272a

Door middel van ondertekening van deze opdrachtbevestiging gaat u ermee akkoord dat
de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Weert van toepassing zullen zijn op
deze opdracht. Een exemplaar hiervan zal worden bijgevoegd bij deze
opdrachtbevestiging. U kunt deze ook vinden op www.weert.nllinkoopvoorwaarden.

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze opdrachtbevestiging,
waarbij in geval van strijdigheid tussen deze opdrachtbevestiging en de bijlagen de
volgende rangorde geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid:



I. Inhoud van deze opdrachtbevestiging;
II. Inhoudalgemeneinkoopvoorwaarden;
III. Inhoud offerte opdrachtnemer d.d. 26 augustus 2019

Deze opdrachtbevestiging wordt u in tweevoud toegezonden. Graag ontvangen wij van u
één exemplaar ondertekend retour.

Facturering van geleverde zaken kan alleen plaatsvinden aan opdrachtgever onder
vermelding van het juiste kenmerk. Tevens dient de factuur voorzien te zijn van een
bijlage waarin geleverde diensten en producten duidelijk zijn vermeld.

Alle facturen dienen vergezeld te zijn van deugdelijke werkbonnen getekend door
opdrachtgever, dan wel door een door opdrachtgever daartoe aangestelde persoon. Er
dient een duidelijke 1-op-1 relatie te bestaan tussen werkbonnen en factuur(posten).

vriendelijke groet,
gemeente Weert

Voor akkoord M.H.G.E. Wilms

d.d
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