
   

RAAMCONTRACT Gemeente Ten Boer / Gemeente Groningen 
 
 
De ondergetekenden:
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Ten Boer, gevestigd te Ten Boer, ten deze 
vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw H.K. Pot, hierbij handelende ter uitvoering van 
het besluit van de raad, d.d.  8 november 2006, en het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 24 oktober 2006, hierna te noemen: “Opdrachtgever” 
 
en 
 
de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Groningen, gevestigd te Groningen, ten deze 
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. Jacq. Wallage,  hierbij handelende ter 
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006, 
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, 
 
 
Overwegende dat; 
 
1 partijen van oordeel zijn dat een vergaande integratie van hun ambtenarenapparaat voordelen 

biedt op ondermeer de punten efficiency en kostenbeheersing; 
2 partijen er daarom voor gekozen hebben een overeenkomst aan te gaan, waarbij tot een 

bundeling van het grootste deel van hun ambtenarenapparaat wordt gekomen, aangesteld bij 
Opdrachtnemer;  

3 daarbij tegelijkertijd de zelfstandigheid van Opdrachtgever als autonome gemeente voorop 
staat, vanzelfsprekend met de daarbij behorende volledige eigen bestuurlijke en politieke 
verantwoordelijkheid; 

4 daarbij de bestuurlijke en politieke verhoudingen tussen de organen van Opdrachtgever en het 
ambtenarenapparaat mitsdien ongewijzigd blijven;   

5 deze zelfstandigheid ook betekent dat voldaan moet worden aan (inter)nationale wet- en  
regelgeving; 

6 partijen besloten hebben dat Opdrachtnemer met ingang van 1 januari 2007 de Reguliere 
permanente taken zal verrichten voor Opdrachtgever, zoals beschreven in de  zes 
Dienstverleningsovereenkomsten die als bijlagen 1 tot en met 6 aan deze overeenkomst zijn 
gehecht; 

7 Opdrachtnemer voorts opdracht zal krijgen van Opdrachtgever voor Projecten en het uitvoeren 
van Nieuwe reguliere permanente taken; 

8 bij de uitvoering van de Overeenkomst het Mandaatstatuut Ten Boer van toepassing is, 
waarvan de met ingang van 1 januari 2007 geldende versie als bijlage 7 aan deze 
overeenkomst is gehecht; 

9 bij het sluiten van de Overeenkomst de financiële uitgangspunten zijn gehanteerd, zoals 
opgenomen in bijlage 8; 

10 het kwaliteitsniveau van Opdrachtnemer van toepassing is, behoudens specifieke situaties 
zoals in enige Dienstverleningsovereenkomst of enige andere nadere schriftelijke afspraak zijn 
of worden vastgelegd; 

11 het in bijlage 9 bij deze overeenkomst aangeduide personeel van Opdrachtgever wordt 
aangesteld in dienst van Opdrachtnemer, conform hetgeen is bepaald  in het Sociaal Statuut 
en Sociaal plan, die als respectievelijk bijlage 10 en bijlage 11  aan deze overeenkomst zijn 
gehecht. 

12 Opdrachtgever  de uitvoering van werkzaamheden in verband met Nieuwe reguliere 
permanente taken en Projecten ter uitvoering uitsluitend aan Opdrachtnemer zal aanbieden, 
tenzij partijen anders mochten overeenkomen; 

13 Opdrachtgever, als plattelandsgemeente, zoveel mogelijk deelneemt aan regiospecifieke 
samenwerkingsverbanden; 
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Komen het volgende overeen:
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de in deze overeenkomst gebruikte begrippen gelden de volgende omschrijvingen: 
 
Opdrachtgever: 
De gemeente Ten Boer 
 
Opdrachtnemer: 
De gemeente Groningen 
 
Contractpartijen 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, vertegenwoordigd door hun burgemeesters. 
 
Overeenkomst:
De onderhavige overeenkomst met  bijlagen. 
 
Dienstverleningsovereenkomsten:  
De als bijlagen 1 tot en met 6 aan deze overeenkomst gehechte dienstverleningsovereenkomsten, 
dan wel de gewiizigde versies daarvan en eventuele nieuwe dienstverleningsovereenkomsten, 
bevattende de afspraken over het verrichten van Reguliere permanente taken.  
 
Producten 
Ingevolge de Overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren dan wel te verrichten diensten, producten 
van dienstverlening en overige te verrichten activiteiten en werkzaamheden. 
 
Werkzaamheden 
Het geheel aan overeengekomen werkzaamheden, bestaande uit Reguliere permanente taken en 
Projecten. 
 
Reguliere permanente producten 
Jaarlijks terugkerende werkzaamheden die leiden tot in Dienstverleningsovereenkomsten 
welomschreven Producten.  
 
Projecten 
Incidenteel te verrichten werkzaamheden, zoals onder andere kapitaalswerken en exploitatieplannen, 
die niet a-priori dienstjaargebonden zijn, over de vergoeding waarvan op basis van voorcalculatie 
afspraken gemaakt worden en die op basis van nacalculatie tussen Contractspartijen afgerekend 
zullen worden. 
 
Nieuwe Reguliere permanente producten  
Nieuwe jaarlijks terugkerende werkzaamheden (niet zijnde een wijziging van de uitvoering van 
bestaande regelgeving die niet leidt tot een substantiële wijziging in benodigde ureninzet), te 
verrichten door Opdrachtnemer, die leiden tot welomschreven Producten, voor zoveel mogelijk met 
ingang van een nieuw kalenderjaar overeen te komen door aanpassing van bestaande 
Dienstverleningsovereenkomsten of in nieuwe Dienstverleningsovereenkomsten.  
 
Coördinator  
Eerste verantwoordelijke voor de uitvoering van werkzaamheden, zowel bij Opdrachtnemer als bij 
Opdrachtgever; 
 
Contactpersoon 
De uitvoerende medewerker; 
 
Mediator 
Een door partijen aangewezen mediator (onafhankelijke conflictbemiddelaar) die tussen de   partijen 
staat en probeert de partijen bij elkaar te brengen om zelf tot een gezamenlijke oplossing van het 
geschil te komen.  
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Artikel 2 Voorwerp van de Overeenkomst 
 
2.1 
Opdrachtgever geeft aan Opdrachtnemer opdracht tot het uitvoeren van Werkzaamheden 
overeenkomstig dit raamcontract en de Dienstverleningsovereenkomsten. Deze opdrachten worden 
hierbij door Opdrachtnemer aanvaard.  
De Opdrachtnemer draagt hierbij zorg voor een optimale integratie bij de uitvoering van 
werkzaamheden. 
 
2.2 
Bij deze overeenkomst horen een aantal bijlagen. Indien zij met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de 
volgende rangorde, waarbij het eerst genoemde document prevaleert boven het laatst genoemde: 
 
a. deze overeenkomst; 
b. de  Dienstverleningsovereenkomsten;  
c. het mandaatstatuut van de Opdrachtgever (bijlage 7) 
d de eventuele overige bijlagen bij deze overeenkomst. 
 
2.3 
De overeenkomst wordt aangegaan onder de afspraken dat: 
• Opdrachtnemer het in bijlage 9 in fte’s uitgedrukt personeel, waarvan de werkzaamheden 

overkomen, overneemt in vaste dienst. 
• Opdrachtnemer de in bijlage 12 genoemde roerende zaken van Opdrachtgever overneemt die 

gebruikt worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit gebeurt tegen boekwaarde van de 
zaken of een in overeenstemming vastgestelde dagwaarde, zoals eveneens vermeld op bijlage 
12. 

• Voor onroerende zaken van Opdrachtgever die door Opdrachtnemer gebruikt worden ten behoeve 
van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt door Opdrachtnemer een voor 
1 januari 2007 tussen partijen per object te bepalen huurvergoeding betaald aan Opdrachtgever. 
Klein en groot onderhoud komen voor rekening van Opdrachtgever. 

• Teneinde te voldoen aan de eisen die gesteld zijn door de gemeenteraad van Ten Boer, wordt 
door Opdrachtnemer voorzien in de invulling van een loketfunctie in Ten Boer, zodanig dat de 
inwoners van Ten Boer geen nadelige gevolgen van de uitbesteding van de werkzaamheden door 
opdrachtgever ondervinden. 

 
 
Artikel 3 Duur van de Overeenkomst 
 
3.1  
Deze overeenkomst is aangegaan voor een onbepaalde periode en geldt voor het gehele 
kalenderjaar, ingaande op 1 januari 2007. Eén van de partijen kan per aangetekende brief aan de 
andere partij tenminste anderhalf jaar vóór 1 januari van de gewenste einddatum de overeenkomst 
opzeggen.  
De eerste datum waarop de overeenkomst beëindigd kan worden is bepaald op 1 januari 2013. 
 
3.2 
Opzegging kan slechts plaatsvinden indien de opzeggende partij zodanig ernstige en zwaarwegende 
argumenten heeft, dat van de opzeggende partij, mede in aanmerking genomen de belangen van de 
andere partij, in redelijkheid niet gevergd kan worden, dat die langer aan de Overeenkomst gebonden 
blijft. 
Zwaarwegend argument voor Opdrachtgever kan zijn dat Opdrachtgever betrokken wordt in een 
gemeentelijke herindeling of andere ingrijpende gevolgen van rijkswetgeving.  
 
3.3  
Indien Opdrachtgever de onderhavige overeenkomst opzegt, zullen alle kosten die hiermee verband 
hebben en aanwijsbaar zijn, door Opdrachtgever worden vergoed aan Opdrachtnemer.  
Indien Opdrachtnemer de onderhavige overeenkomst opzegt, blijven laatstbedoelde kosten voor haar 
eigen rekening. Indien beide partijen hier niet uitkomen zal gebruik gemaakt worden van de mediator 
(zie artikel 11). Opdrachtgever spreekt uit dat zij in geval sprake is van opzegging van de 
overeenkomst, bij de creatie van nieuwe functies in haar organisatie of anderszins in dat geval 75% 
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van de per 1 januari 2007 overgaande uren werk, uit te drukken in aantallen medewerkers verplicht 
terugneemt van de opdrachtnemer en voor de overige 25% zonodig een inspanningsverplichting. 
 
3.4 
Partijen verplichten zich uiterlijk zes maanden voorafgaande aan de beëindigingdatum van deze 
overeenkomst gedetailleerde afspraken omtrent het in het vorige lid bepaalde te hebben gemaakt en 
schriftelijk te hebben vastgelegd.  
 
Artikel 4 Samenwerkingsstructuur en -overleg 
 
4.1 
Minimaal 1 x per jaar  overleggen de colleges van de Contractpartijen  over het proces van 
samenwerken. In het eerste jaar wordt deze bijeenkomst minimaal 2 x  gehouden. Dit overleg vindt 
plaats in Ten Boer. 
De verdere overlegstructuur is vastgelegd in een document van afstemming, dat als bijlage 13 aan 
deze overeenkomst is gehecht.  
 
4.2 
Naar aanleiding van de tussenrapportages, volgens de planning en control cyclus van Opdrachtnemer, 
vindt overleg plaats tussen de coördinatoren bij de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, welke 
gericht is op de inhoud van de verantwoording van de Dienstverleningsovereenkomsten. 
Indien daarvoor aanleiding is zal dit geagendeerd worden voor het overleg zoals genoemd in artikel 
4.3. 
 
4.3 
De gemeentesecretaris van de Opdrachtgever initieert 4 x per jaar een ambtelijk overleg met de  
(loco) gemeentesecretaris van Opdrachtnemer. 
Dit overleg is gericht op onder andere beleid en beleidsbijstelling van de gemeente Ten Boer. 
 
 
Artikel 5 Planning & Control cyclus, informatieverstrekking, rapportages en            

dienstverleningsovereenkomsten 
 
5.1  
Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door zijn ingevolge deze overeenkomst te verrichten 
werkzaamheden, informatie aan wettelijk verplichte instanties leveren, al dan niet in mandaat, 
teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichting(en) van Opdrachtgever.  
 
5.2 
In dit verband zal er door Opdrachtnemer een adequate administratie voor Opdrachtgever gevoerd 
worden.  
 
5.3  
Wederzijdse afstemming is noodzakelijk om de gehele planning en control cyclus (van kaderbrief tot 
en met verantwoording in jaarrekening & jaarverslag) van beide gemeenten te kunnen waarborgen. 
 
5.4  
De planning en control cyclus van Opdrachtgever zal zo veel mogelijk aansluiten op de cyclus zoals 
deze bij de Opdrachtnemer gehanteerd wordt. 
 
5.5 
Voor overige informatieverstrekking, rapportage, kwaliteitsbewaking en specifieke (organisatorische en 
uitvoerings-) afspraken wordt verwezen naar de dienstverleningsovereenkomsten.  
 
5.6 
Overeenkomstig de verordeningen ex artikel 212 en 213a van de Gemeentewet zal het college van de 
Opdrachtgever en de rekenkamercommissie van Opdrachtgever onderzoeken kunnen uitvoeren op de 
uitvoering van de werkzaamheden.  
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Artikel 6 Verplichtingen en kwaliteitswaarborging 
 
6.1 
De werkzaamheden, die tijdens de duur van deze overeenkomst  uitgevoerd moeten worden, zijn in 
principe te onderscheiden in: 
 
a) De werkzaamheden met betrekking tot de opdrachtgeving zullen door Opdrachtgever worden 

uitgevoerd 
b) De werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering zullen door Opdrachtnemer worden 

uitgevoerd conform dit contract en de Dienstverleningsovereenkomsten  
c) De werkzaamheden met betrekking tot het toezicht en de controle op de uitvoering zullen door 

Opdrachtgever worden uitgevoerd 
 
Het gemeentebestuur van Opdrachtgever zal een kleine eigen ambtelijke staf tot zijn beschikking 
houden die belast zal zijn met rollen in het kader van de bestuursondersteuning, opdrachtverlening 
alsmede uitvoering van taken die onvervreemdbaar zijn van Opdrachtgever als zelfstandig 
gemeentebestuur. 
 
6.2 
Indien Opdrachtgever constateert dat Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden onjuist 
en/of onvolledig verricht en/of gegevens op onjuiste en/of onvolledige wijze verwerkt of behandelt, zal 
hij in overleg treden met de Opdrachtnemer. Indien dit niet leidt tot aanpassingen, zal hij hiervan 
schriftelijke melding doen aan Opdrachtnemer, inclusief de aard en omvang van de onjuistheden en/of 
onvolledigheden. Opdrachtnemer is verplicht zo snel mogelijk zijn werkzaamheden en/of de gegevens 
aan te passen, zodanig dat deze juist en volledig zijn en daarover schriftelijk te rapporteren. 
 
6.3 
Teneinde te bewerkstelligen dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de aan zijn bij deze 
overeenkomst opgedragen werkzaamheden kan voldoen aan de regels van nationale en 
internationale wet- en regelgeving, dient Opdrachtgever de daarvoor noodzakelijke stappen 
ondernomen te hebben.                                                                                                                                                       
 
6.4 
Ten aanzien van de elektronisch en niet-elektronisch (verwerkte) informatie geldt, dat partijen deze op 
de wettelijke dan wel in de  Dienstverleningsovereenkomsten genoemde wijze en gedurende de 
wettelijk voorgeschreven bewaarperiode in bewaring houden en na verloop van de wettelijk 
voorgeschreven bewaarperiode vernietigen. Het archief wordt gehouden in Ten Boer. 
 
6.5 
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingehuurde derden zijn, wanneer ze in het gemeentehuis van 
de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, gehouden aan de door de Opdrachtgever vastgestelde 
huisregels.  
 
6.6 
Opdrachtnemer waarborgt bij de uitvoering van de werkzaamheden continuïteit en kwaliteit, zoals 
vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten. 
 
6.7 
Van overmacht is in het kader van deze overeenkomst sprake in geval van: 
− calamiteiten, zoals brand, ernstige wateroverlast (blusschade, overstroming) e.a.; 
− ernstige schade als gevolg van kwade opzet van derden (verlies van cruciale gegevensbestanden 

door verduistering, braak, vernietiging door derden) e.a.; 
− ernstige netwerkstoringen, softwarecrash; wanprestatie door derden waar partijen (voor de 

onderlinge communicatie) afhankelijk van zijn. 
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Artikel 7 Aansprakelijkheden en risico’s  
 
7.1 
Indien een partij schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de andere partij in de 
nakoming van de ingevolge deze overeenkomst op laatstgenoemde partij rustende verplichtingen, is 
de schadelijdende partij verplicht om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na 
ontdekking van deze schade hiervan schriftelijk melding te doen aan de andere partij.  
 
7.2 
Indien er sprake is van schadeveroorzakend handelen van derden, ten opzichte van de 
Opdrachtgever, is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de wijze waarop uitvoering is gegeven aan 
het handelen en de daaruit voortvloeiende kosten, indien de opdracht aan derden door opdrachtnemer 
is verstrekt. 
 
Artikel 8 Prijzen en betaling 
 
8.1 
Vooraf zullen budgetten voor komende perioden worden samengesteld voor alle werkzaamheden die 
door de Opdrachtnemer uitgevoerd gaan worden. Er zijn drie soorten werkzaamheden te 
onderscheiden: 
• Reguliere permanente taken 
• Projecten 
• Nieuwe Reguliere permanente taken (als gevolg van nieuwe ontwikkelingen). 
 
8.2 
Reguliere permanente taken worden door Opdrachtnemer uitgevoerd conform de gemaakte afspraken 
in de Dienstverleningsovereenkomsten, inclusief de Nieuwe Reguliere permanente taken welke na 
wederzijdse goedkeuring in het daaropvolgend jaar als regulier permanent worden aangemerkt en als 
zodanig in enige Dienstverleningsovereenkomst worden opgenomen. Beschikbaar jaarlijks budget 
(voor uitvoering en uitvoeringskosten) wordt in de Dienstverleningsovereenkomst vermeld. De 
verantwoording vindt plaats conform de planning & control cyclus, die is opgenomen in de Notitie 
Uitbestedingsmodel, die als bijlage 14 aan deze overeenkomst is gehecht, of de aanpassingen die 
daarop nader worden overeengekomen.  
 
De uitvoering van de Reguliere permanente taken (Nieuwe Reguliere permanente taken daaronder 
begrepen) wordt jaarlijks afgerekend conform het bepaalde in bijlage 8, dat wil zeggen dat niet 
jaarlijks een verrekening plaatsvindt van eventueel meer of minder bestede tijd  (ten opzichte van de 
blijkens de in de Dienstverleningsovereenkomsten verwachte uren-inzet) tegen het overeengekomen 
uurtarief, maar wel een afrekening van meer of minder gemaakte (overige) uitvoeringskosten. 
 
Indien Opdrachtnemer in de loop van een kalenderjaar in opdracht van Opdrachtgever Nieuwe 
Reguliere permanente producten gaat verrichten, worden deze voor de rest van dat kalenderjaar 
beschouwd en afgerekend als ware er sprake van een Project.   
 
 
8.3 
Projecten worden door Opdrachtnemer uitgevoerd conform de gemaakte afspraken in de terzake te 
maken uitvoeringsafspraken, waarbij bij wege van voorschot een budget beschikbaar wordt gesteld. 
De verantwoording vindt plaats conform de planning & control cyclus als bedoeld in 8.2. 
 
Projecten worden jaarlijks afzonderlijk afgerekend op basis van vooraf overeengekomen tijd en kosten. 
 
 
8.4 
Jaarlijks worden de tarieven en directe kosten geïndexeerd. Hierbij wordt uitgegaan van het indexcijfer 
dat gehanteerd wordt bij bepaling van het accrespercentage voor de algemene uitkering. 
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8.5 
Een twaalfde van het afgesproken bedrag op jaarbasis voor Reguliere permanente taken (uren X 
uurtarief en uitvoeringskosten) zal maandelijks overgemaakt worden aan de opdrachtnemer, vóór de 
25ste van de maand. 
 
8.6 
In bijlage 8 is de verrekenmethode opgenomen die van toepassing is. 
 
8.7 
Eens in de drie jaar wordt het afgesproken verrekenmodel en de daarin en/of in de 
Dienstverleningsovereenkomsten opgenomen uren en tarieven geëvalueerd en worden deze in 
onderlinge overeenstemming tussen Contractspartijen gewijzigd.  
Indien als gevolg van deze evaluatie blijkt dat aanpassing van de afspraken gewenst is gebeurt dit niet 
met terugwerkende kracht. 
 
8.8 
Indien bij de evaluatie als bedoeld in 8.7 blijkt, dat er sprake is van een evident structureel voordeel 
voor Opdrachtnemer, wordt daarmee voor de toekomst rekening gehouden bij de nieuwe tariefstelling 
en urenbegroting. 
Hierbij wordt afgesproken dat het voordeel ten gunste van beide partijen in aanmerking wordt 
genomen, met dien verstande dat dit telkenmale per periode van drie jaar wordt bepaald en dat 
hiervoor de verdeling geldt van 2/3 voor de Opdrachtgever en 1/3 voor de Opdrachtnemer. 
Indien bij de evaluatie als bedoeld in artikel 8.7 blijkt, dat er sprake is van een structureel nadeel voor 
Opdrachtnemer, is opheffing of beëindiging van dit nadeel onderwerp van overleg tussen partijen over 
nieuwe tariefstelling en urenbegroting. 
 
Artikel 9 Mandaten/machtigingen 
 
9.1 
De bevoegde organen van Opdrachtgever verlenen die mandaten en machtigingen, die voor 
Opdrachtnemer noodzakelijk zijn om de door hem in het kader van deze overeenkomst opgedragen 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In het Mandaatstatuut (bijlage 7) en eventuele wijzingen daarop 
is aangegeven, welke mandaten en machtigingen door Opdrachtgever zijn verstrekt. 
 
 
Artikel 10 Geheimhouding  
 
10.1  
Partijen erkennen dat de inhoud van de overeenkomsten en enige informatie (met inbegrip van 
informatie over klanten), die hun ter kennis zal komen, strikt vertrouwelijk is. Geen van de partijen mag 
direct of indirect gegevens of informatie die hem ter kennis komt, bekend maken aan derden, voor 
zover dit niet nodig is voor de juiste invulling van de uit hoofde van dit contract op hen rustende 
verplichtingen. 
 
10.2 
Met betrekking tot alle gegevens en informatie die door één van de partijen aan de andere partij wordt 
verstrekt of die anderszins in zijn bezit zijn, stemt de ontvangende partij ermee in alle noodzakelijke  
maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en opslag. 
 
Artikel 11 Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze 
 
11.1 
Indien zich tussen partijen een geschil voordoet omtrent de inhoud van de Overeenkomst, daaruit 
voortvloeiende of anderszins daarmee verband houdende Overeenkomsten of uitvoering daarvan, 
zullen zij binnen één maand een overeenkomst tot mediation aangaan teneinde het geschil op te 
lossen; vervolgens zal, indien vorenstaande niet lukt, de Commissaris van de Koningin gevraagd 
worden te bemiddelen in deze. 
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11.2 
Van een geschil is sprake, indien één van de partijen schriftelijk daarvan kennis geeft aan de andere 
partij. 
 
11.3 
Indien mediation en de tussenkomst van de Commissaris van de Koningin niet hebben geleid tot 
oplossing van het geschil, zal dit voorgelegd worden aan de rechtbank te Groningen. 
 
11.4 
Het bepaalde in de leden 11.1 tot en met 11.3 laat onverlet de bevoegdheid van ieder van partijen tot 
het vragen van voorlopige voorzieningen bij de bevoegde rechter. 
 
 
 
Artikel 12  Nietigheid en opschortende voorwaarde 
 
12.1 
De nietigheid of de ontoepasbaarheid van een bepaling van dit contract is niet van invloed op de 
geldigheid of de toepasbaarheid van de overige bepalingen van het contract. Partijen verbinden zich 
de nietigheid of de ontoepasbaar gebleken bepaling zo spoedig mogelijk te wijzigen of  te vervangen 
door een geldige bepaling die het beoogd doel van de oorspronkelijke bepaling benadert. 
 
12.2 
Dit contract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat niet binnen vijftien kalenderdagen 
na het sluiten van dit contract een procedure tot het treffen van voorlopige voorzieningen wordt 
aangespannen tegen dit contract.  
 
12.3 
De termijn in 12.2 wordt verlengd, indien er tijdens deze periode één of meerdere feestdagen vallen, 
met dat aantal dagen binnen deze periode. 
 
12.4 
Deze overeenkomst kan door de Opdrachtgever, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van 
daaruit mogelijkerwijs voor de wederpartij voortvloeiende schade, worden ontbonden, indien als 
gevolg van het aanspannen van een procedure als bedoeld in artikel 12.2, in dit geding, door de 
rechter wordt geoordeeld dat dit contract of onderwerp van dit contract onrechtmatig is en/of geheel of 
gedeeltelijk niet uitgevoerd zou mogen worden. De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk 
binnen eenentwintig dagen na de datum van de uitspraak in kort geding mede of hij overgaat tot 
ontbinding van het contract. Indien de Opdrachtgever het contract voortzet, vervalt de opschortende 
voorwaarde als bedoeld in lid 12.1 en  zijn de schadeclaims voor zijn rekening en niet voor de 
Opdrachtnemer.  
 
Artikel 13 
 
13.1 
Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na toestemming van de andere partij. Deze 
veranderingen treden in werking na ondertekening van beide partijen van de schriftelijke vastlegging 
van de wijzigingen. 
 
Artikel 14 Einde overeenkomst  
 
14.1 
Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, zullen partijen, onverminderd het 
overigens in deze overeenkomst bepaalde, die maatregelen nemen, welke ertoe leiden dat de in deze 
overeenkomst bedoelde werkzaamheden zo spoedig als mogelijk weer door Opdrachtgever zelf dan 
wel een door Opdrachtgever aangewezen derde, kunnen worden voortgezet. In dit geval is artikel 3, 
lid 3, van deze overeenkomst van toepassing. 
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14.2 
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te 
duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder 
meer: geheimhouding, geschillenbeslechting, toepasselijk recht.  
 
 
Artikel 15 Dienstverleningsovereenkomsten 
 
15.1 
Jaarlijks, na vaststelling van de begroting, moeten de Dienstverleningsovereenkomsten in onderlinge 
overeenstemming aangepast worden. In principe zullen taken zoveel mogelijk geclusterd worden. 
 
15.2 
De Dienstverleningsovereenkomsten worden voor elk(e) product(groep) schriftelijk opgesteld. 
 
Artikel 16 Hardheidsclausule 
 
16.1 
In zeer bijzondere omstandigheden kunnen partijen afzien van uitvoering van dit contract op grond van 
onbillijkheden van overwegende aard. Artikel 3, lid 2 en artikel 11 zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
 
Artikel 17 Algemeen 
 
17.1 
Dienstverleningsovereenkomsten worden schriftelijk vastgelegd. 
Wijzigingen op de Dienstverleningsovereenkomsten dienen beschouwd te worden als de vastlegging 
van nieuwe uitvoeringsafspraken en worden vastgesteld conform de afgesproken werkwijze in artikel 8 
en artikel 15. 
 
17.2 
Het raamcontract zal eens in de zes jaar worden geëvalueerd, terwijl om de drie jaar de financiële 
balans wordt opgemaakt. 
 
Artikel 18 Bijlagen 
 
18.1 
Bij deze overeenkomst behoren de daarmee onverbrekelijk deel uitmakende navolgende bijlagen: 
Bijlage   1: Dienstverleningsovereenkomst RO/EZ 
Bijlage   2: Dienstverleningsovereenkomst DIA 
Bijlage   3: Dienstverleningsovereenkomst HVD 
Bijlage   4: Dienstverleningsovereenkomst SOZAWE 
Bijlage   5: Dienstverleningsovereenkomst OCSW 
Bijlage   6: Dienstverleningsovereenkomst Milieudienst 
Bijlage   7: Mandaatstatuut Ten Boer 
Bijlage   8: Financiële uitgangspunten 
Bijlage  8.1: Uitvoeringskosten, programmakosten en programma-inkomsten 
Bijlage   9: Lijst aanduiding overgaand personeel 
Bijlage  10: Sociaal Statuut 
Bijlage  11: Sociaal Plan 
Bijlage  12: Lijst over te nemen roerende zaken 
Bijlage  13: Document van afstemming 
Bijlage  14: Notitie Uitbestedingsmodel 
Bijlage  15: Appendix 
Bijlage  16: Convenant Wijkpost 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Zuidwolde op 8 december 2006 
 
 
 
 
........................................     ........................................ 
 
 
Drs. Jacq. Wallage      H.K. Pot 
 
Burgemeester van  Groningen     Burgemeester van Ten Boer 
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