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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

 STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT  

 

1. De Stichting Inkoopbureau West-Brabant (S.I.W.) bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
voorzitter van het bestuur, de heer J.P.M. Klijs, hierna te noemen: S.I.W. ; 

2. Mevrouw S.C.C.M. Bolten, burgemeester van de gemeente Steenbergen, als zodanig te dezen de 
gemeente rechtsgeldig vertegenwoordigend overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 lid 1van de 
Gemeentewet, hierna te noemen: de gemeente;  

 OVERWEGENDE: 

- Dat de bestuursorganen van diverse gemeenten hebben ingestemd met het aangaan van het 
overkoepelende samenwerkingsverband in de vorm van de Stichting Inkoopbureau West-Brabant;  

- Met als doel: het uitvoeren van en adviseren over een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid ter 
professionalisering evenals voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als 
procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten; 

- Dat partijen deze structurele samenwerking nader wensen vast te leggen; 

- Ingang overeenkomst is op 1 juli 2013. 

 

VERKLAREN  

Te zijn overeengekomen als volgt: 
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Artikel 1 Samenwerking en dienstverlening 

1. De gemeente verplicht zich samen te werken met andere deelnemende gemeenten bij de uitvoering 
van inkoop- en aanbestedingstaken. 

2. Ten behoeve van de in lid 1 vermelde samenwerking zullen er voor gezamenlijke rekening en risico 
gemeentelijke inkoop- en aanbestedingstaken worden verricht op voorcalculatorische basis van jaarlijks 
vooraf overeengekomen af te nemen (minimum) aantal dagdelen door de deelnemende gemeente. 
Hierbij gaat ook het risico van de kosten de gemeente naar rato van het aantal vooraf overeengekomen 
aantal dagdelen over, met dien verstande dat nooit méér risico door een deelnemende gemeente wordt 
gelopen dan de hoogte van het percentage van de vóóraf overeengekomen dagdelen. Als gevolg van 
deze kostenverrekening voor gemene rekening zal er op de te factureren dagdelen geen (21%) BTW 
drukken. 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst en beëindiging 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2013 en zal gelden voor een periode van 3.5 jaar, 
derhalve eindigend op 31 december 2016. Uiterlijk 7 maanden voor eindiging van de in de vorige zin 
genoemde periode, zijnde 1 juni 2016, zal de gemeente een besluit nemen over een eventuele 
voortzetting van de overeenkomst na 31 december 2016. 

2. Indien de gemeente besluit tot voortzetting van de overeenkomst na 31 december 2016, zal de 
overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden voortgezet, waarbij opzegging mogelijk is met 
inachtneming van een opzegtermijn van één heel budgettair jaar van de S.I.W. die van 1 januari tot en 
met 31 december loopt. 

Artikel 3 Verplichtingen gemeente 

1. De gemeente verplicht zich om gedurende de looptijd van deze overeenkomst tot afname van 
minimaal 6 dagdelen per week gedurende de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2016 van 
de advisering van S.I.W. tegen de in artikel 7 genoemde voorcalculatorisch bepaalde vergoeding per 
dagdeel. Bij S.I.W. wordt gerekend met een dienstverlening gedurende 44 weken per geheel 
kalenderjaar. 

2. Vóór 1 februari van elk jaar wordt door de gemeente het werkprogramma voor dat jaar vastgesteld, 
omvattende de omvang van de soort producten en, indien mogelijk, het aantal producten en/of diensten, 
die door S.I.W. – binnen de in artikel 4 lid 1 beschreven kaders – zowel individueel als waar mogelijk 
regionaal ingekocht en/of aanbesteed moeten worden, namens de deelnemende gemeente. 

3. Indien de gemeente in het werkprogramma bepaalt dat (een gedeelte van) het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid gezamenlijk met een andere gemeente zal worden uitgevoerd, conformeert de 
gemeente zich – binnen de in artikel 4 lid 1 beschreven kaders – aan het gezamenlijke belang van de 
betreffende gemeenten bij de inkoop c.q. aanbesteding. Partijen komen overeen dat de gemeente bij een 
opdracht voor deelname aan gezamenlijke inkoop niet eerder zal worden gebonden voordat de gemeente 
haar goedkeuring heeft verleend aan het door S.I.W. op te stellen Programma van Eisen. 
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Artikel 4  Verplichtingen Stichting Inkoopbureau West-Brabant 

1. S.I.W. verplicht zich tot levering van advieswerkzaamheden, signaleert voor de samenwerkende 
gemeenten van belang zijnde ontwikkelingen op het terrein van inkoop- en aanbestedingsbeleid en 
neemt in het kader van de samenwerking voorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken ter hand. 

2. S.I.W. verplicht zich ter uitvoering van de in lid 1 vermelde taken vakbekwaam personeel ter 
beschikking te stellen, waarbij sprake is van detachering op voorcalculatorische basis. Uitgangpunt hierbij 
is dat S.I.W. ter uitvoering van het door de gemeente af te nemen aantal dagdelen zoveel mogelijk één 
vaste medewerker beschikbaar stelt. 

3. S.I.W. verplicht zich tot een gelijkwaardige behartiging van de belangen van de samenwerkende 
gemeenten, gerelateerd aan de vóóraf gecontracteerde dagdelen en spant zich in om te kunnen voldoen 
aan de door de gemeente gewenste prioriteitsstelling. 

4. Na een verzoek tot verhoging van het aantal af te nemen dagdelen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, zal 
S.I.W. zich inspannen om hier zo snel als mogelijk (gelet op bedrijfseconomische omstandigheden) aan 
dat verzoek uitvoering te kunnen geven. Aanpassing van het vóóraf overeengekomen af te nemen aantal 
dagdelen naar beneden is niet mogelijk, gezien het voorcalculatorische karakter en gemene 
rekening/risico waarop het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd. 

5. S.I.W. verplicht zich personeel en middelen in te zetten voor de in lid 1 beschreven taken. Dit 
overeenkomstig de in het werkprogramma door de gemeente vastgestelde planning en prioriteitsstelling, 
behoudens hetgeen in artikel 6 van deze overeenkomst is bepaald. 

6. S.I.W. levert minimaal éénmaal per half jaar aan de gemeente een rapportage waarin over de 
taakuitvoering van S.I.W. de volgende zaken worden aangegeven: 

o  de afgeronde projecten en diensten die aan de gemeente in die periode zijn geleverd; 

o  de dagdelen, die in de betreffende periode aan dienstverlening zijn besteed en in 
rekening zijn/zullen worden gebracht; 

o    de stand van zaken over de voortgang in de uitvoering van het werkprogramma zowel 
voor de geleverde productie als voor de bestede uren; 

o  de voortgang van onderhanden zijnde werkzaamheden; het plannen van nog te 
genereren werkzaamheden. 

Binnen twee maanden na het verstrekken van de rapportage vindt tussen de gemeente en S.I.W. overleg 
plaats over de aangeboden tussentijdse rapportage. In dat overleg worden afspraken gemaakt over de 
verdere afwikkeling van het werkprogramma.  

7. Nadere afspraken tussen S.I.W. en de gemeente Steenbergen over het tijdig aanleveren van 
producten en diensten en enkele administratieve en personele aspecten van de samenwerking zijn 
vastgelegd in een service-level agreement. 
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Artikel 5   Uitvoering werkprogramma 

1. De gemeente en S.I.W. stellen elkaar alle informatie en middelen beschikbaar die voor de goede 
uitvoering van de overeenkomst nodig is. In het kader van die informatie-uitwisseling hebben zowel de 
gemeente als S.I.W. het recht elkaar voorstellen te doen tot een nadere dan wel afwijkende invulling van 
het overeengekomen werkprogramma.  

2. Voor de gemeentelijke samenwerking heeft S.I.W., na overleg met de gemeente, het recht om 
opgedane ervaringen bij de uitvoering van de overeenkomst te benutten bij de totstandkoming en 
uitvoering van overeenkomsten met andere aangesloten gemeenten met inachtneming van de 
geheimhoudingsverplichting in artikel 9. 

Artikel 6  Bijstelling van het werkprogramma 

1. Indien uit een overleg, als bedoeld in artikel 4, lid 6 blijkt, dat op basis van de door de gemeente 
aangegeven prioriteitsstelling het werkprogramma gedurende het jaar niet op een redelijke wijze kan 
worden uitgevoerd, verplicht de gemeente zich tot aanpassing van de prioriteitsstelling dan wel tot 
bijstelling van het werkprogramma. 

2. Indien binnen het vooraf overeengekomen volume een verschuiving plaatsvindt in de besteding van 
uren over productgroepen kan het werkprogramma op verzoek van de gemeente inhoudelijk worden 
bijgesteld. S.I.W. zal tegen deze verschuiving bezwaar maken, indien deze verschuiving formatief op 
problemen stuit. 

3. Indien de gemeente de wens daartoe te kennen geeft of er anderszins aanleiding toe bestaat, kan het 
aantal af te nemen dagdelen – steeds vóóraf bepaald en met ingang van een nieuw kalenderjaar – naar 
boven worden bijgesteld. 

Artikel 7  Verschuldigde vergoeding 

1. De door de gemeente verschuldigde deelnemersvergoeding zal voorafgaand aan een kalenderjaar op 
basis van de begroting van S.I.W. van het hiervoor genoemde kalenderjaar worden vastgesteld.  

2. Indien enige kostenpost volgens het jaarlijks te verstrekken gespecificeerde kostenoverzicht voor een 
bepaald kalenderjaar ten opzichte van het vorige kalenderjaar meer stijgt dan de stijging op basis van 
Consumentenprijsindexcijfers (CPI, Alle Huishoudens) zoals gepubliceerd door het CBS, dient S.I.W. 
hiervoor een nadere onderbouwing te geven. 

Artikel 8  Betaling vergoeding 

1. Op basis van hetgeen is bepaald in artikel 7 wordt door S.I.W. een voorcalculatorische berekening 
gemaakt van de door de gemeente verschuldigde vergoeding. 

2. Door de gemeente wordt per halfjaar vóóraf, voor de 16e dag van de eerste maand van ieder halfjaar, 
aan S.I.W. een voorschot betaald, omvattende ½ gedeelte van de berekende vergoeding. 
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3. Onverminderd het genoemde in de vorige leden van dit artikel is de gemeente op de in artikel 2 
genoemde ingangsdatum van deze overeenkomst éénmalig een entreegeld verschuldigd ter hoogte van 
€  8.191,40  (€ 0,35 x 23.404) Dit bedrag dient uiterlijk op de ingangsdatum van deze overeenkomst op 
rekeningnummer 62.15.68.597 (Deutsche Bank) ten gunste van S.I.W. te zijn bijgeschreven. 

Artikel 9   Geheimhouding 

S.I.W. is verplicht alle vertrouwelijke gegevens c.q. informatie die door de gemeente ter uitvoering van de 
opdracht zijn verstrekt, zowel naar andere aangesloten partijen als naar derden, vertrouwelijk te 
behandelen en de voor de gemeente geldende wettelijke verplichtingen inzake deze gegevens c.q. 
informatie na te leven. 

Artikel 10  Aansprakelijkheid 

1. Indien een partij tekort schiet in de nakoming van een uit deze overeenkomst voortvloeiende 
verplichting, zal deze partij de ten gevolge van deze tekortkoming geleden schade door de wederpartij 
vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan die partij kan worden toegerekend. 

2. S.I.W. verplicht zich op grond van alle wettelijke aansprakelijkheden verzekeringen af te sluiten en 
verzekerd te blijven. 

Artikel 11  Verzuim/ontbinding 

1. Indien een partij in gebreke blijft ten aanzien van de verplichtingen uit deze overeenkomst, wordt door 
de wederpartij een redelijke termijn gesteld waarbinnen de in gebreke zijnde partij alsnog aan haar 
verplichtingen zal moeten voldoen. Na het verlopen van deze termijn zal de partij in verzuim zijn en kan 
de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden. 

2. Partijen komen overeen dat de overeenkomst door partijen tussentijds kan worden beëindigd na 
voorafgaande toestemming van beide partijen, evenals door de gemeente in de volgende gevallen: 

 - indien en zodra S.I.W. in staat van faillissement raakt; 

 - dan wel surséance van betaling aanvraagt; 

 - dan wel aan zijn crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt; 

 - dan wel wordt ontbonden op grond van artikel 2:301 BW. 

Artikel 12  Organisatie 

1. De gemeente wijst ambtenaren aan die belast zijn met de inkoop- en aanbestedingsactiviteiten binnen 
de gemeente. De gemeente doet aan S.I.W. mededeling van de medewerkers die zijn aangewezen. 

Artikel 13  Geschillenregeling 

1. Indien op enigerlei wijze problemen zijn gerezen over de wijze van uitvoering van deze overeenkomst 
en deze problemen niet in onderling overleg tussen de gemeente en S.I.W. kunnen worden opgelost, zal  
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er in elk geval bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de gemeente en het stichtingsbestuur van S.I.W., 
met als doel dergelijke geschillen in der minne te beslechten alvorens het tweede lid in werking treedt. 

2.  Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging  van de 
overeenkomst mochten ontstaan, zullen, ook als zij slechts door één der partijen als dusdanig worden 
aangemerkt – nadat een oplossing in der minne niet mogelijk is gebleken – worden voorgelegd aan de 
burgerlijke rechter. 

Aldus in tweevoud opgemaakt, 

 

Getekend te:  …………….   Getekend te:  ……………… 

De datum:  …………….   De datum: ……………….    

 

De Stichting Inkoopbureau West-Brabant  De gemeente Steenbergen 
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