
  

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

Uitvoering inkoopproces gespecialiseerde jeugdhulp ‘Behandeling met Verblijf’ en  ‘Integrale 
crisishulp Jeugd’ Noord- en Midden-Limburg

tussen

Leudal, Nederweert en Weert

en

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein 
Limburg-Noord

Referentienummer: …..
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NAVOLGENDE PARTIJEN:

1. de gemeente Leudal ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
D.H. Schmalschläger, 

2. de gemeente Nederweert ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
B.M.T.J. Op de Laak,

3. de gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
C.C. Leppink-Schuitema,

hierna gezamenlijk te noemen: ‘Opdrachtgever’,

EN

4. de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, gevestigd te 
Venray, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Megens, in zijn 
hoedanigheid van plaatsvervangend secretaris-directeur, hierna te noemen: 
‘Opdrachtnemer’,

GEZAMENLIJK TE NOEMEN PARTIJEN, TEVENS AFZONDERLIJK PARTIJ,

IN AANMERKING NEMENDE DAT
I. Opdrachtgever op 26 januari 2021 besloten heeft tot de uitvoering van een gezamenlijke 

inkoop met de gemeenten in Noord- en Midden Limburg ten aanzien van gespecialiseerde 
jeugdhulp voor ‘Behandeling met Verblijf’ en ‘Integrale crisishulp Jeugd Noord- en Midden-
Limburg’ op grond van de Jeugdwet;

II. In Noord-Limburg Opdrachtnemer onder meer de taak heeft om namens de deelnemende 
gemeenten het inkoopproces uit te voeren in het kader van het sociaal domein, waaronder 
de Jeugdwet; 

III. Opdrachtnemer heeft aangegeven het inkoopproces ten behoeve van ‘Behandeling met 
Verblijf’ en ‘Integrale crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg’ voor de gemeenten in 
Midden-Limburg uit te willen en kunnen voeren;

IV. Opdrachtgever deze opdracht aan Opdrachtnemer wil gunnen;
V. Opdrachtnemer hiertoe op 7 januari 2021 een offerte heeft ingediend bij Opdrachtgever;
VI. Partijen de randvoorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd vastleggen in deze 

overeenkomst.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst
1.1 Onderwerp van deze overeenkomst is de levering van diensten in het kader van het 

inkoopproces gespecialiseerde jeugdhulp ‘Behandeling met Verblijf’ 2022 e.v. en 
‘Integrale crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg’ zoals nader omschreven in de 
offerte van Opdrachtnemer zoals opgenomen in bijlage II. In ieder geval omvat de 
opdracht de volgende taken:



Overeenkomst Uitvoering inkoopproces gespecialiseerde jeugdhulp ‘Behandeling met Verblijf’ en  ‘Integrale 
crisishulp Jeugd’ Noord- en Midden-Limburg/MLW 

pagina 3 van 5

(i) opstellen van de inkoopstrategie;
(ii) opstellen van de inkoopdocumenten inclusief bijlagen, waaronder een 

conceptovereenkomst;
(iii) het uitvoeren van het inkooptraject met inbegrip van alle bijbehorende handelingen 

en beslissingen;
(iv) het aangaan van de overeenkomsten
(v) afhandeling van eventuele bezwaren en klachten ten aanzien van het inkoopproces
(vi) procesvertegenwoordiging indien Opdrachtgever in rechte wordt betrokken ten 

aanzien van het inkoopproces.
1.2 De opdracht als bedoeld onder 1.1 met betrekking tot ‘Integrale crisishulp Jeugd Noord- 

en Midden-Limburg’ wordt verstrekt onder voorwaarde van positieve bestuurlijke 
besluitvorming door Opdrachtgever omtrent de gezamenlijke inkoop.

1.3 Opdrachtgever verleent medewerking aan Opdrachtnemer door deze tijdig van 
gevraagde gegevens en bescheiden te voorzien en (indien aan de orde) deel te nemen 
aan het inkoopteam, teneinde de onder 1.1 genoemde taken te kunnen uitvoeren.

1.4 Voor de uitvoering van de onder 1.1 genoemde taken verleent Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer het benodigde mandaat, volmacht en machtiging, dat door 
Opdrachtnemer wordt aanvaard.

1.5 De bijlagen zijn een integraal onderdeel van de overeenkomst. In geval van strijdigheid 
tussen deze overeenkomst en bepalingen van de bijlagen prevaleren te allen tijde de 
bepalingen van de overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de 
bijlagen geldt de volgende rangorde, in afnemende volgorde van belangrijkheid:
I. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Weert;
II. Inhoud offerte Opdrachtnemer d.d. 7 januari 2021, inclusief verdeelsleutel Noord- 

en Midden-Limburg.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst
2.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, ingaande op 1 januari 2021 

en eindigend na het onherroepelijk worden van de gunning en ondertekening van de 
overeenkomsten in het kader van het inkoopproces als bedoeld in artikel 1.1.

2.2 Dit artikel laat het recht op ontbinding of vernietiging van deze overeenkomst 
onverlet.

Artikel 3. Prijzen en Betaling
3.1 De opdracht als bedoeld in artikel 1.1 sub i tot en met v, met betrekking tot 

‘Behandeling met Verblijf’ wordt uitgevoerd voor een vaste prijs van € 9807,09 ex 
btw. Opdrachtnemer dient hiervoor in het eerste kwartaal van 2021 een factuur in bij 
Opdrachtgever (per adres gemeente Weert) ter hoogte van het bedrag als bedoeld in 
artikel 3.1.

3.2 De opdracht als bedoeld in artikel 1.1. sub i tot en met v met betrekking tot ‘Integrale 
crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg’ wordt uitgevoerd zonder financiële 
tegenprestatie.

3.3 De kosten voor de procesvertegenwoordiging (artikel 1.1 sub vi), zowel voor 
Opdrachtnemer zelf als door Opdrachtnemer in te schakelen verplichte 
procesvertegenwoordiging, worden naar rato van het inwoneraantal verdeeld over de 
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg conform de verdeelsleutel zoals 
opgenomen in de offerte. Opdrachtnemer dient hiervoor per kwartaal achteraf een 
factuur in bij Opdrachtgever (per adres gemeente Weert).

Artikel 4. Niet-nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst
4.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn 

verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke 
stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk 
is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal 
schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden 
geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter 
van een fatale termijn.

4.2 De partij die zijn verplichting(en) voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt of 
verzuimd heeft om binnen de gestelde termijn hieraan te voldoen schiet toerekenbaar 
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tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. De andere partij is bevoegd de 
overeenkomst (per direct) zonder schadevergoedingsplicht zijnerzijds, te ontbinden. 

4.3 Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft Opdrachtgever het recht de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, 
te ontbinden indien Opdrachtnemer niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van 
de uitoefening van de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze overeenkomst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en verzekering 
5.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is 

tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door deze partij 
geleden of te lijden schade, welke direct verband houdt met de uitvoering van de taken 
als bedoeld in artikel 1.1.

5.2 Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. 
Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;
b. Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
c. Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Tevens komen alle kosten die de schadelijdende partij maakt voor herstel van 
eventuele schade en/of die de Opdrachtgever maakt voor het alsnog uitvoeren van de 
opdracht door een derde, voor vergoeding in aanmerking.

5.3 De partij die in zijn verplichtingen tekortschiet vrijwaart de andere partij voor eventuele 
aanspraken van derden op vergoeding van de schade.

5.4 Partijen dragen er zorg voor dat zij adequaat verzekerd zijn en blijven gedurende de 
looptijd van de overeenkomst voor de wettelijke en beroeps- en/of 
bedrijfsaansprakelijkheid.

Artikel 6. Wijzigen
6.1 Wijzigingen van deze overeenkomst, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig 

voor zover deze schriftelijk door daartoe bevoegde personen zijn overeengekomen, 
door beide partijen zijn goedgekeurd door middel van ondertekening en als addendum 
zijn toegevoegd aan deze overeenkomst.

6.2 Wijzigingen of aanvullingen van deze overeenkomst betreffen geen wezenlijke 
wijzigingen op deze overeenkomst of bijbehorende bijlagen.

Artikel 7. Slotbepaling
7.1 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door 

partijen gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken.
7.2 De voorwaarden van deze overeenkomst zijn, voor zover aan de orde, van toepassing 

op alle aanvullende en gelieerde overeenkomsten alsmede alle (overige) afspraken ter 
uitvoering van de overeenkomst die tijdens de looptijd van deze overeenkomst tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gesloten.

7.3 Op deze overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en 
diensten van de gemeente Weert (model VNG) van toepassing. Eventuele algemene 
voorwaarden van Opdrachtnemer worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 Ongeacht het overigens bepaalde in deze overeenkomst en de algemene 
inkoopvoorwaarden (model VNG) zullen in ieder geval de volgende verplichtingen na 
het einde van de overeenkomst van toepassing blijven: geheimhouding, 
eigendomsrechten, aansprakelijkheid en geschilbeslechting, alsmede verplichtingen 
welke naar hun aard de duur van de overeenkomst overstijgen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op 26 januari 2021.

Opdrachtgever,
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De  burgemeester van de gemeente Leudal, 

D.H. Schmalschläger,

De burgemeester van de gemeente Nederweert 

B.M.T.J. Op de Laak

De burgemeester van de gemeente Weert 

C.C. Leppink-Schuitema

Opdrachtnemer,
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Plaatsvervangend secretaris-directeur
de heer C. Megens 


