Bijlage 5

Dienstverleningsovereenkomsten

tussen
Gemeente West Betuwe
en
Gemeenschappelijke Regeling Avres

DE ONDERGETEKENDEN:
A. Gemeente West Betuwe, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan
Kuipershof 2, 4191 KH in Geldermalsen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ing. H.W.C.G.
Keereweer, burgemeester, hierna te noemen GEMEENTE ,
en
B. Gemeenschappelijke Regeling Avres, gevestigd en kantoorhoudend aan Stadhuisplein 30 te
Gorinchem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer P. Vat, hierna te
noemen OPDRACHTNEMER.
Hierna gezamenlijk te noemen: PARTIJEN.
In aanmerking nemende dat:
- Partijen bij de nadere afspraken voorafgaand aan de uittreding van de Gemeente uit de
Gemeenschappelijke Regeling Avres hebben afgesproken voor de periode van vijf jaar een
aantal bestaande dienstverleningen en inkoopacties voort te zetten;
- Het uittredingsbesluit in de leden 4 tot en met 6 zal luiden:
4) De medewerkers met een SW-indicatie woonachtig in de Gemeente die op 31 december
2018 om 24.00 uur in dienst zijn van Opdrachtnemer, blijven ingaande 1 januari 2019 in
dienst bij Opdrachtnemer.
5) De Gemeente verlengt zoveel mogelijk de bestaande dienstverleningsovereenkomsten
op grond waarvan SW-medewerkers werkzaamheden verrichten voor de voormalige
gemeente Lingewaal, met behoud van de omzet (peiljaar 2017) tot eind 2023.
6) De Gemeente betaalt een bijdrage van 2019 tot 2023 vaste bijdrage aan Opdrachtnemer.
Vanaf 2023 voldoet de Gemeente jaarlijks een bedrag aan begeleidingskosten per SWmedewerker aan Opdrachtnemer dat overeenkomstig is aan het bedrag dat op grond van
art 10 b van de Participatiewet aan de gemeente zal worden uitgekeerd in verband met
de kosten voor een beschutte werkplek. Indien de dienstverleningsovereenkomsten van
de gemeente (peiljaar 2017) eerder vervallen of verminderen zullen deze
begeleidingskosten ook eerder pro rato in rekening worden gebracht.
-

De Gemeente voor de komende periode de te verrichten werkzaamheden overeenkomstig de
hierover gemaakte afspraken wil laten uitvoeren door Opdrachtnemer;

Verklaren te zijn overeengekomen:
Artikel 1.
Dienstverleningsovereenkomsten
De Gemeente zal ter invulling van de genoemde artikelen uit het uittredingsbesluit
dienstverleningsovereenkomsten sluiten. Dat zijn tenminste de dienstverleningsovereenkomsten
- Schoonmaak gemeentelijke gebouwen
- Raamovereenkomst Inkoop beplanting t.b.v. gemeentelijk groen
- Dienstverleningsovereenkomst inhuur personeel t.b.v. groenbeheer
Artikel 2.
Aanwijzing
1. De Gemeente zal ten aanzien van de SW-medewerkers die woonachtig zijn in de voormalige
gemeente Lingewaal, die is opgegaan in de Gemeente, Opdrachtnemer aanwijzen als
uitvoeringsinstantie bedoeld in artikel 2, tweede lid, Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De
aanwijzing geldt ten minste gedurende de in artikel 5 bedoelde looptijd van deze
overeenkomst.
2. Indien deze overeenkomst in al dan niet gewijzigde vorm wordt verlengd, geldt de aanwijzing
genoemd in het eerste lid ook voor de daaropvolgende periode, zolang als de SWgeïndiceerden, voor wie het college van de gemeente West Betuwe de zorgplicht heeft,
werknemer zijn van het openbaar lichaam Avres.
3. Ten behoeve van deze overeenkomst wordt onder SW-geïndiceerde verstaan: geïndiceerden
in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Wet sociale werkvoorziening. SW-medewerkers of
medewerkers met een SW-indicatie als bedoeld in deze overeenkomst zijn
dienovereenkomstig werknemers van Opdrachtnemer die SW geïndiceerd zijn.
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Artikel 3.
Bedrag Peiljaar
Het in lid 6 van het te nemen uittredingsbesluit bedoelde bedrag in het peiljaar 2017 wordt door
partijen vastgesteld op € 147.000,-- (excl. BTW).
Artikel 4.
Afrekening
1. De omzet uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomsten, bedoeld in artikel 1, wordt aan
het einde van het jaar opgeteld. Alleen daadwerkelijk gefactureerde omzet wordt
meegenomen om te bepalen of het in Artikel 2 genoemde bedrag is gehaald.
2. Indien de omzet op basis van de opdrachtverstrekking vanuit de gemeente in relatie tot het in
artikel 2 genoemde bedrag niet is gehaald, zal Opdrachtnemer conform het uittredingsbesluit
een afrekening sturen voor het resterende bedrag. Beide partijen spannen zich in om het
genoemde bedrag door middel van opdrachten te realiseren.
Artikel 5.
Looptijd en beëindiging
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, beginnende op 1 januari 2018 en
lopende tot en met 31 december 2023.
2. Na het verstrijken van de in 5.1 genoemde periode kan de overeenkomst telkens stilzwijgend
worden voortgezet voor een aansluitende periode van één jaar.
3. De Gemeente heeft het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien de
werkzaamheden niet meer nodig zijn en geen vervangende opdrachten kunnen worden
verleend.
4. De Gemeente heeft tevens het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien
Opdrachtnemer de betreffende leveringen niet naar behoren uitvoert.
5. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging van de overeenkomst met
inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
6. Opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven.
7. Tussentijdse opzegging doet geen afbreuk aan het bepaalde in lid 5 laatste volzin van het
uittredingsbesluit.
Artikel 6.
Contacten, rapportage en evaluatie
1. Partijen wijzen een persoon aan die aanspreekbaar is als contactpersoon voor hun
organisatie.
2. De verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats in een
voortgangsgesprek, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van elk jaar dat deze
overeenkomst geldt.
3. In dit voortgangsgesprek worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van de
werkzaamheden in de komende periode.
4. Indien er behoefte is aan tussentijds overleg zijn Partijen hiertoe verplicht en bereid.
5. Na afloop van elk jaar dat deze overeenkomst geldt wordt binnen drie maanden een
evaluatierapportage opgesteld door Partijen. Hierbij wordt in ieder geval inzicht verschaft in de
plaatsing van alle medewerkers met een SW-indicatie die woonachtig zijn in de Gemeente.
6. Opdrachtnemer informeert de Gemeente tussentijds actief over alle wijzigingen inzake het
SW-beleid met gevolgen voor de SW-medewerkers woonachtig in de Gemeente.
7. Opdrachtnemer levert een inspanningsverplichting medewerkers met een SW-indicatie
woonachtig in de gemeente zo dicht mogelijk bij hun woonadres te plaatsen en het aantal
verplaatsingen tot een minimum te beperken.
8. De Gemeente behoudt zich het recht voor inspraak uit te oefenen in de plaatsing van SWmedewerkers indien aan het gestelde in sub 7 van dit artikel onvoldoende uitvoering wordt
gegeven.
9. Opdrachtnemer overlegt in voorkomende gevallen met Werkzaak Rivierenland in Tiel over de
plaatsing van de SW-medewerkers woonachtig in de Gemeente.
Artikel 7.
Geschillen
1. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks bij aangetekend schrijven stelt.
2. Partijen spannen zich bij een geschil met betrekking tot de overeenkomst in om in onderling
overleg tot een oplossing te komen.
3. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

-3-

Artikel 8.
Algemeen
De overeenkomst kan gedurende de looptijd worden aangevuld dan wel aangepast. Aanvullingen
en/of aanpassingen dienen door beide partijen ondertekend te zijn en maken vanaf het moment van
ondertekening integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud d.d. ………………………………………….
Namens Burgemeester en Wethouders
van West Betuwe,

Namens Avres,

…………………………………………..
ing. H.W.C.G. Keereweer
Burgemeester

……………………………………..

………………………………………….
Karen Coesmans
Gemeente secretaris,

……………………………………….

Voorzitter P. Vat

Secretaris S.N. Spanjaard
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