Overeenkomst inzake tijdelijke
declaratieregeling gemeente Lochem met
zorgaanbieders Wmo tijdens Corona
De ondergetekenden:
De Gemeente Lochem, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw
D.C. Kerkdijk, afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling,
hierna te noemen: “Gemeente Lochem” of “Opdrachtgever”
En:

……………….……………………., gevestigd te ……………….………………., KvK-nummer:
……………….………………., ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
……………….……………….………………., hierna (ook): ‘de Opdrachtnemer;
hierna te noemen: “Partijen”

In aanmerking genomen dat:












Sinds het coronavirus is geconstateerd in Nederland een enorme extra inzet, toewijding en flexibiliteit
van onze zorgaanbieders in de zorg te zien is;
Zorgaanbieders er veel aan doen om zo goed als mogelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen en
tegelijkertijd de dienstverlening door te laten gaan;
In veel gevallen mooie en creatieve manieren worden gevonden om zorg of hulpverlening voort te
kunnen zetten;
Er tegelijkertijd zorgen zijn over de continuïteit bij mogelijk hoog ziekteverzuim, scherpere maatregelen,
maar ook de financiële continuïteit;
Veel aanbieders in toenemende mate te maken hebben met financiële onzekerheden als gevolg van de
coronacrisis;
Veel zorgaanbieders met hogere en andere kosten en noodzakelijke investeringen worden
geconfronteerd, bijvoorbeeld om het personeel en de cliënten te beschermen;
Daarbij sprake is van teruglopende inkomsten als gevolg van bijvoorbeeld het tijdelijk wegvallen van de
vraag of wanneer bijvoorbeeld een dagbesteding noodgedwongen is gesloten;
Dat een tijdelijke declaratieregeling gemeente Lochem voor de zorgaanbieders Wmo tijdens Corona
regeling in het leven is geroepen voor het mogen leveren van alternatieve zorg, omzetgarantie en
compensatie van meerkosten. Dit naar aanleiding van afspraken die gemaakt zijn tussen de VNG en de
Rijksoverheid.
Deze tijdelijke declaratieregeling gemeente Lochem Wmo terugwerkende kracht heeft vanaf 1 maart
2020.
Het doel van deze overeenkomst is om te zorgen dat er een rechtmatigheidsgrond is voor de tijdelijke
declaratieregeling gemeente Lochem Wmo.

Komen partijen het volgende overeen:

Artikel 1.
1.

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 2.
1.

Duur en looptijd

Doel van de overeenkomst

Het doel van de overeenkomst is om de rechtmatigheid van alternatieve zorglevering, declaratie van niet
geleverde zorg en meerkosten enerzijds, en uitgaven anderzijds, gedaan in het kader van de tijdelijke
declaratieregeling gemeente Lochem Wmo te rechtvaardigen.

Artikel 3
1.
2.

Op deze overeenkomst zijn alle voorwaarden van deze regeling onverkort van toepassing.
De uitwerking van de corona-regelingen, zoals eerder in het jaar gepubliceerd op de inkooppagina van
gemeente Lochem en via e-mail verzonden naar gecontracteerde Wmo-aanbieders, is onlosmakelijk
verbonden aan deze overeenkomst en maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Artikel 4
1.
2.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten
tussen partijen mochten ontstaan zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het
arrondissement waar de opdrachtgever zich bevindt.

Artikel 5
1.

Tijdelijke declaratieregeling gemeente Lochem Wmo

Algemene bepalingen

Wijzigingen van deze Overeenkomst, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en opgemaakt
Plaats: ……………………………………………………………….
Datum: ………………………………………………………………

Opdrachtnemer:

Opdrachtgever:

Voor deze,

voor deze,
D.C. Kerkdijk

Handtekening

Handtekening

