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GEMEENTE DEN HELDER
INGEKOMEN

064PR8. Z.0

Aan de gemeente Den Helder
Afdeling WOB
Postbus 36
1 780 AA Den Helder

Bloemendaal, 3 april 2020
Verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (WOB)
Het is gebleken dat de r in de periode december 20]8januari 2020 voor uw gemeente als Projectleider Kadernota 2020 werkzaam is geweest.
Ik verzoek op grond van het eerste lid van artikel 3 van de WOB de volgende documenten
(waaronder - maar niet beperkt tot - besluiten, sms-berichten, e-mailberichten en
whatsapp-berichten) openbaar te maken:
l. alle documenten, van en aan uw gemeente enerzijds en (adviseurs van) o
en/of de Gemeente Bloemendaal anderzijds, inzake free lance overeenkomsten,
detacheringsovereenkomsten, declaraties, facturen en betalingen; en
2. alle overige documenten binnen uw gemeente die met de voorgaande documenten te
maken hebben.
In afwachting en steeds bereid dit verzoek conform het vierde lid van artikel 3 van de Wob
nader te specificeren,
met vriendelijke groet,
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WOB verzoeken

Geachte heer
Op 3 april 2020 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gezonden aan de
gemeente Den Helder. In dit verzoek vraagt u om openbaarmaking van alle documenten (waaronder - maar
niet beperkt tot - besluiten, sms-berichten. e-mr1ilh�rir.hten en whatsapp-berichten) van en aan de gemeente
, @!! _ _ !& ; in de periode december 2018 - januari 2020 bij
inzake de tewerkstelling van de _, il - ,
de gemeente als Projectleider Kadernota 2020.
Uw verzoek
U geeft aan dat u openbaarmaking wenst van:
1. alle documenten, van en aan de gemeente enerzijds en (adviseurs van)••••- en/of de Gemeente
Bloemendaal anderzijds, inzake freelance overeenkomsten, detacheringsovereenkomsten, declaraties,
facturen en betalingen
2. alle overige documenten binnen de gemeente die met de voorgaande documenten te maken hebben.
Uw verzoek is door de gemeente op 6 april 2020 in goede orde ontvangen. Op grond van artikel 6, tweede lid
is de beslistermijn voor ten hoogste vier weken verdaagd.
Overwegingen
Naar aanleiding van uw verzoek zijn de documenten die betrekking hebben op het Wob-verzoek verzameld.
Een overzicht van de aangetroffen documenten treft u aan in de bijlage van dit besluit.
In de documenten zijn verschillende persoonsgegevens aangetroffen. Het betreft naam, adres en
woonplaatsgegevens, financiële gegevens, e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en handtekeningen.
Deze persoonsgegevens zijn door ons onleesbaar gemaakt in de te openbaren documenten. Op grond van
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge de Wob
achterwege als het belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Daarom zijn alle persoonsgegevens onleesbaar gemaakt, met uitzondering van de namen van de directeur
gemeentesecretaris van de gemeente Bloemendaal en van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de
gemeente Den Helder omdat het hier publieke functies betreft.
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Besluit
Gelet op de bovenstaande overwegingen besluit ik uw Wob-verzoek van 3 april 2020 te honoreren en de
documenten conform bijgevoegd overzicht openbaar te maken, met uitzondering van de informatie waarbij het
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dient te prevaleren boven het belang van het
openbaar zijn van overheidsinformatie.
Ik vertrouw er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtendga..
de Ge@g?' esecretaris van Den Helder,
«.oogt

•

GE
Robert Reus
Bent u het niet eens met het besluit in deze brief?
Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocht hebben, dan kunt u ons altijd voor een verdere toelichting
bellen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze brief.
Bezwaar maken gaat als volgt U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief vermelde dag
waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den
Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het
bezwaarschrift moet het volgende staan:
uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);
de dagtekening;
het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het
besluit (deze brief) meesturen),
de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;
uw handtekening.
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,

¥

Het indienen van een bezwaarschrift of tussentijds bellen schort niet de werking'van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat
het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken belangen
een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen
om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank
hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.
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1. Detacheringsovereenkomst
2. Detacheringsovereenkomst (concept)
3. Factuur 1° en 2° kwartaal 2019 d.d. 10 juli 2019
4. Detacheringsovereenkomst (ondertekende versie)
5. Detacheringsovereenkomst (ondertekende versie met stempel postkamer)
6. E-mail d.d. 28 december 2018
7. E-mail 14 februari 2019
8. E-mail 14 februari 2019
9. E-mail 14 februari 2019 inclusief bijlage Detacheringsovereenkomst
10. E-mal 14 februari 2019
11. E-mail 22 februari 2019 inclusief bijlage Detacheringsovereenkomst
12. E-mail 25 februari 2019
13. E-mail 11-12 juni 2019
14. E-mail 12 juni 2019
15. E-mail 11-- 12 juni 2019
16.E-mail 12 juni 2019
17 Correspondentie betrokkene mei 2020

Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overveen, hierna te noemen: de uitlener,
vertegenwoordigd door de mevrouw W.A. Atsma, directeur-gemeentesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlener,
vertegenwoordigd door de heer R.M. Reus gemeentesecretaris/algemeen directeur,
3. De heer•
geboren op

een wonende te t hierna te

noemen: de gedetacheerde.
overwegende:
- dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van
zijn rechtspositie bij de uitlener;
- dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;
- dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
- detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1
Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3.
Artikel 2
Aard en duur detacheringsovereenkomst
1. De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 1juIii 2019 tenzij partijen
overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
2. De gedetacheerde is in deze periode 28 uren per week werkzaam.
3. De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projectmanager van
verschillende projecten.
4. De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht daarop.
5. De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
6. De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid
3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzigingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in
redelijkheid van hem verwacht mag worden.
7. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.

Artikel 3
Paraaf W. Atsma

Beloning en vergoeding

Paraaf R. Reus

Paraaq

e

1.
2.

3.

De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst
anders wordt afgesproken.
De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:
a.

b.

c.

De totale bruto-loonkosten conform salarisschaal
_
ver de in artikel 2, lid
1 genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de
bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
Eventueei extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van
de werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.
De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener.

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.
Artikel 4
Ziekte
1. In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels.
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te leven.
3. De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reintegratieproces.
4. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening
brengen.
Artikel 5
Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie
en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlener. Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het verloftegoed.
Artikel 6
Geheimhouding en integriteit
1. De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht tot
geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waarvan hij weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.
2. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
1. De inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen
of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte
werkzaamheden.

Paraaf W. Atsma

Paraaf R. Reus

Paraaf
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Artikel 10
Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal tussen
de partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

De gedetacheerde,

Datum:

Datum:

Datum:

W.A. Atsma
Directeur-gemeentesecretaris

Paraaf W. Atsma

R.M. Reus
gemeentesecretaris/
algemeen directeur

Paraaf R. Reus

Para aft
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Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overveen, hierna te noemen: da uitlener,
vertegenwoordigd door de mevrouw WA Atsma, directeur-gemeentesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlener,
vertegenwoordigd door de heer R. Reus gemeentesecretaris/algemeen directeur;
3. De heer@eg
geboren op e
n wonende
hierna te
noemen: de gedetacheerde.

tot.

overwegende:
- dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van
zijn rechtspositie bij de uitlener;
- dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;
- dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
- detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1
Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3.
Artikel 2
Aard en duur detacheringsovereenkomst
1. De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 1 julianuari 201920 tenzij
partijen overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
2. De gedetacheerde is in deze periode 24 uren per week werkzaam.
3. De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projectmanager van
verschillende projectenin de functie van manager van de afdeling
Concernstafai,
4. De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht daarop.
5. De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
6. De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid
3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzigingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in
redelijkheid van hem verwacht mag worden.
7. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.
Artikel 3
Beloning en vergoeding
1. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst
anders wordt afgesproken.
2. De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
3. De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:

• ±±4722±#2±.
.M::
b.
c.

bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van
de werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.
De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0, 19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener.

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.
Artikel 4
Ziekte
1. In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels.
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te leven.
3. De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reintegratieproces.
4. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening
brengen.
Artikel 5
Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie
en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlener. Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het verloftegoed.
Artikel 6
Geheimhouding en Integriteit
1. De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht tot
geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waarvan hij weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.
2. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
1. De inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen
of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte
werkzaamheden.
2. De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheden.
3. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de inlener of
aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te
wijten is aan zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO.
4. Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een
aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid
in het kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed
overeenkomstig de artikelen 15:1:23, 15:1 :24 en 15: 1 :25 CAR-UWO.
Artikel 8
Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke
instemming van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging.
2. Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst voor
rekening van inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het voorgaande

geldt niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen voor het
gemeentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen.

Artikel 9
1.

2.

3.

Einde detacheringsovereenkomst

Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek
ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener;
Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming
van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar
verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen
een opzegtermijn van 1 maand in acht.
Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke
aanstelling bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.
na+recircs

Artikel 10

Geschillen

Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal tussen
de partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

De gedetacheerde,

Datum:

Datum:

Datum:

W.A. Atsma
Directeur-gemeentesecretaris

R. Reus
gemeentesecretaris/
algemeen directeur

w

Bloemendaal
Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Adres
Postadres

Bloemendaalseweg 158, 2101 92 0verveen
Postbus 201, 2050 AE Overveen

Telefoonummer

(023) 522 5 6 69

I8AN

NL21 8NGH 0285 0012 05

8ICCODE

8NGHNL2G

K vK ·nummer

34359304

Btw-nummer

NL00 1509922802

-mail

Letsesitepuf@ie.e.dei.ai

NOTA
Betreft: Uren
Notanummer

Debiteurennummer

Verzenddatum

Te betalen voor

591213

0000187

10-07-2019

09-08-2019

[ omschrijving
Uren
Uren

Bedrag
1e kwartaal 2019
2e kwartaal 2019

21,00 %
21,00 %

€
€

Notabedrag excl. BTW

- BTW over

21,00 %
Totaal BTW

BTW

Totaal te betalen

Wij verzoeken u om deze nota vóór 09-08-2019 te voldoen. Vermeld bij uw betaling notanummer 591213 en
debiteurennummer 0000187.U kunt uw betaling overmaken op NL21 BNGH 0285 0012 05 ten name van
Gemeente Bloemendaal.
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Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden.
1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overveen, hierna te noemen: de uitlener,
vertegenwoordigd door de mevrouw W.A Atsma, directeur-gemeentesecretaris;

2. Gemeente

den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen;

de inlener,

vertegenwoordigd door de heer R. Reus gemeentesecretaris/algemeen directeur,
3

e neer.

oetoren

e

o eg en wonende t

th ema te

noemen: de gedetacheerde
overwegende
- dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van
zijn rechtspositie bij de uitlener;
dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten,
dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft,
detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden;

Artikel 1

Algemeen

De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3.

Artikel 2
1.
2.
3

4.
5.
6.

7.

Aard en duur detacheringsovereenkomst

De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 maart 2018 en eindigt 1 januari 2019 tenzij partijen
overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
De gedetacheerde Is in deze periode van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018 32 uren per week, en
vanaf 1 juli 24 uren per week werkzaam.
De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten in de functie van manager van
de afdeling Concernstaf a.i.
De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht daarop
De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid
3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzigingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in
redelijkheid van hem verwacht mag worden.
De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.

Artikel 3
Beloning en vergoeding
1. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst
2

3.

anders wordt afgesproken.
De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:

a.

b.

c.

De totale bruto-loonkosten conform salarisschaal
over de in artikel 2,
lid 1 genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de
bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van
de werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.
De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener.

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener
Art ikel 4
Ziekte
1. In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels.
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te leven.
3. De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reint@gratieproces.
4. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening
brengen.
Artikel 5
Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie
en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlener. Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het verloftegoed.
Artikel 6
Geheimhouding en integriteit
1. De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht tot
geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waarvan bij weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.
2. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.
Artikel7
Aansprakelijkheid
1. De inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen
of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte
werkzaamheden.
2. De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheden.
3. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de inlener of
aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de Inlener, tenzij de schade te
wijten is aan zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO.
4 Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een
aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid
in het kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed
overeenkomstig de artikelen 15:1:23, 15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.
Artikel 8
Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke
instemming van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging

2.

Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst voor
rekening van inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het voorgaande
geldt niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen voor het
gemeentepersoneel, wijzigingen In de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen.

Artikel 9
Einde detacheringsovereenkomst
1. Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek
ontslag neemt. hn dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener,
2. Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming
van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar
verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen
een opzegtermijn van 1 maand in acht.
3. Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke
aanstelling bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.
Artikel 10
Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal tussen
de partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

De gedetacheerde,

Datum:
28 februari 2018

Datum:

Datum:

W.A. Atsma
Directeur-gemeentesecretaris

as

R.
gemeentesecretaris/
algemeen directeur

.

,,_

Stuknummer: AI19.00759
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Detacheringsovereenkomst

MIMMWI

De ondergetekenden:
1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overveen, hierna te noemen: de uitlener,
vertegenwoordigd door de mevrouw W.A. Atsma, directeur -gemeentesecretaris,
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlener,
vertegenwoordigd door de heer RM. Reus gemeentesecretaris/algemeen directeur;
3

e neer hu seboren or

ewonend e tea.hierna te

noemen: de gedetacheerde.
overwegende
-- dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van
zijn rechtspositie bij de uitlener,
- dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;
- dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
- detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden.
Artikel 1
Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3.
Artikel 2
Aard en duur detacheringsovereenkomst
1. De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op l julii 2019 tenzij
partijen overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
2. De gedetacheerde is in deze periode 28 uren per week werkzaam.
3. De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projectmanager van
verschillende projecten.
4. De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht
daarop.
S. De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
6. De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid
3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzigingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in
redelijkheid van hem verwacht mag worden.
7. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.

Paraaf W<Atsma

Paraaf R. Reus

Artikel 3
Beloning en vergoeding
l. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst
anders wordt afgesproken.
2.

De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten.
De gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.

3.

De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:
a.

b.

De totale bruto-loonkosten conform
over de in artikel 2,
iid 1 genoemde periode Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de
bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van
de werkzaamheden bij de inlener voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming
heeft gegeven.

c.

De vergoeding woon werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.

Artikel 4

Ziekte

1.

In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende
regels.

2.

De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te
leven

3. De
4.

uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reintegratieproces.

Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening
brengen

Artikel 5
Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art2, lid 2 genoemde aantal uren recht op
2.

vakantie en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de nlener Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende
verlofdagen.

3.

feestdagen

en

vastgestelde verplichte

De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het verloftegoed.

Artikel 6
Geheimhouding en integriteit
l. De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht
tot geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waarvan hij weet
redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.

2.

of

De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering

Artikel 7
Aansprakelijkheid
1. De inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen

Paraaf

Atsma

Paraaf R Reus

Paraaf

2

of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte
werkzaamheden
2. De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheden.
3. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/ziy veroorzaakt aan de inlener of
aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te
wijten is aan zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO.
4. Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een
aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van
arbeid in het kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed
overeenkomstig de artikelen 15:1.23, 15:1.24 en 15:125 CAR-UWO
Artikel 8
Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke
instemming van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging.
2. Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst
voor rekening van inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het
voorgaande geldt niet voor financiêle gevolgen die voortvloeien uit algemene
salarismaatregelen voor het gemeentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen
in van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 9
Einde detacheringsovereenkomst
l. Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek
ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht,
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener,
2. Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met
instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet
van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen
partijen een opzegtermijn van l maand in acht.
3. Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke
aanstelling bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet

Paraaf R Reus

t

Paraaf

3

Artikel 10
Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal
tussen de partijen overleg plaatsvinden,

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener

Namens inlener,

Datum.

Datum:

W.A. Atsma
Directeur gemeentesecretaris

R.M. Reus
gemeentesecretaris/
algemeen directeur

Paraaf W. Atsma

Paraaf R. Reus

De gedetacheerde,
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we<r

van:

Verzonden: vrijdag 28 december 2018 12:27
Aan:
CC: Salarisadministratie Den Helder <larsadministratie@denhelder.nt>;

«

s

ut> _
iie.

onderwero: Re: aren
Dae

»

Voor zover ik weet wordt het contract van v erlengd tot 1 april voor 3 dagen, 24 uur per week
onder dezelfde voorwaarden.
Groet varr

i 't

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 28 dec. 2018 om 12:10 heeft
geschreven:

het volgende

Hallo allen,
In het detacontract va
vanaf maart 2018 tot 31 dec 2018 stond vanaf 1 maart 2018 tot 1 juli
2018 32 uur per week, en vanaf 1 juli tot 1 januari 2019 24 uur per week. Ik begreep dat dat niet is
wat er afgesproken/gefactureerd is/verrekend is.
Kunnen jullie me aangeven :
wat dan wel de afspraken waren en wat er gewerkt is; 24 uur vanaf 1 juli of 28 uur?
wat er verrekend is ?
Dan kan ik contact opnemen met Bloemendaal om e.e.a te herstellen.
Ook moeten we nog een nieuw detacheringscontract afspreken vanaf 1 januari 2019.
@@. hoeveel uur ga je werken vanaf 1 januari, en tot wanneer?
Met vriendelijke groet,

n

@:

@:

P&O adviseur
Concernstaf, Personeel en Organisatie
Telefoon : 0223- 678076 of
Bezoekadres : Verkeerstorenweg 3, 1786 PN Den Helder
Postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

van:e

aw

aw

a

_iv

Verzonden: donderdag 14 februari 2019 08:43

Aan:

onderwero?

s

Da

Ik heb inmiddels contact gehad met de gemeente Bloemendaal. Zij sturen een verlengde
overeenkomst.
Met vriendelijke groet,

Teamleider Personeel & Organisatie
Concernstaf gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171

Mobiel

:::.

t mailadrel"

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

tea

van:

Verzonden: donderdag 14 februari 2019 08:44
Aan:
Onderwerp: Bloemendaal

>

Ik heb vandaag contact gehad met een medewerker van PO van Bloemendaal ivmje
detachering. Zij sturen een aangepaste overeenkomst toe. Als ik m binnen heb dan laat ik je
het weten.
Met vriendelijke groet,

di-

Teamleider Personeel 8 Organisatie
Concernstaf gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1 780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171
Mobiel
manta@res

st

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

van:

ail<«

aw

a
een id

Verzonden: donderdag 14 februari 2019 16:46

emoe»

se;

Aan: w
Onderwerp: Detacheringsovereenkomst Den Helder

l ,2 Q19_docx

tig; wil je zelf ook meekijken? Heb wat wijzigingen opgenomen. Kan het zo?
Groet van

1J

II[

U·

Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overveen, hierna te noemen: de uitlener,
vertegenwoordigd door de mevrouw WA Atsma, directeur-gemeentesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlener,
vertegenwoordigd door de heer R. Reus gemeentesecretaris/algemeen directeur;
3. De heer ties , geboren op .
.l en wonende te
hierna te
noemen: de gedetacheerde.
f

e,

overwegende:
- dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van
zijn rechtspositie bij de uitlener;
- dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;
- dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
- detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1
Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3.
Artikel 2
Aard en duur detacheringsovereenkomst
1. De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 1 ju]januari 201920
tenzij partijen overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
2. De gedetacheerde is in deze periode 24 uren per week werkzaam.
3. De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projectmanager yam
yerschillende projectenin
dofu
nctie
van manager afdeling Concernstafai.
de
4. De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht
daarop.
5. De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
6. De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in
lid 3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzigingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in
redelijkheid van hem verwacht mag worden.
7. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.

van

Artikel 3
Beloning en vergoeding
1. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst
anders wordt afgesproken.
2. De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten.
De gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
3. De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:

a.
b.
c.

De totale bruto-loonkosten conform
over de in artikel 2,
lid 1 genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de
bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren
van de werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf
toestemming heeft gegeven.
De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener.

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.
Artikel 4
Ziekte
1. In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende
regels.
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te
leven.
3. De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reintegratieproces.
4. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening
brengen.
Artikel 5
Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op
vakantie en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlener. Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte
verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het verloftegoed.
Artikel 6
Geheimhouding en integriteit
1. De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht
tot geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waarvan hij weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.
2. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
1. De inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door
handelen of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem
verrichte werkzaamheden.
2. De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheden.
3. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de inlener of
aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te
wijten is aan zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15: 1: 12 CAR-UWO.
4. Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een
aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van
arbeid in het kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed
overeenkomstig de artikelen 15:1:23, 15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.
Artikel 8

Wijzigingen

1.
2.

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke
instemming van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging.
Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst
voor rekening van inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het
voorgaande geldt niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene
salarismaatregelen voor het gemeentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen
in van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 9
Einde detacheringsovereenkomst
1 Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege.
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek
ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener;
2. Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met
instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet
van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen
partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.
3. Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke
aanstelling bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.
Artikel 10
Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal
tussen de partijen overleg plaatsvinden.
Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,
Namens uitlener,

Namens inlener,

De gedetacheerde,

Datum:

Datum:

Datum:

W.A. Atsma

R. Reus
gemeentesecretaris/
algemeen directeur

Directeur-gemeentesecretaris

van:tit@·gin

>

Verzonden: donderdag 14 februari 2019 16:56
Aan: '

Onderwerp: RE: Detachering

tk kom er zo snel mogelijk bij je op terug.

Dankjewel

7

Met vriendelijke groet,

Teamleider Personeel & Organisatie
Concernstaf aemeente Den Helder
J

Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171
Mobiel
E mailadres'

van:

yr

e.

rye.

mg

Ml

Verzonden: donde ag 14 februari 2019 10:42
Aan:
Onderwerp: Detachering
Hallo
Bijgaand een concept voor de nieuwe detacheringsovereenkomst, waarbij ik er van uit ben gegaan
dat dit voor heel 2019 is. Ik hoor graag of je aanpassingen wilt.

Met vriendelijke groet,

Team P&O
afwezig op vrijdag
0235225570 { bloemendaal.nl ] heemstede.nl
Gemeenten Heemstede en Bloemendaal werken ambtelijk samen

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

van:

a

iiie

_

Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 10:18

a;

z

Onderwerp: detachering

Goedemorgen

n

Hierbij de (ietwat aangepaste) detacheringsovereenkomst voor de detachering va
In artikel 2 is een en ander aangepast (functienaam, uren en duur van de
overeenkomst). Als jullie akkoord gaan dan kan ik de overeenkomst laten tekenen door 'te
zelf en Robert Reus, de secretaris. Daarna stuur ik m door aan jou.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag van je.
Met vriendelijke groet,

a

Teamleider Personeel & Organisatie
Concernstaf gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171
Mobiele.
mailadres

iii

Detacheringsovereenkomst

De ondergetekenden:

1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overveen, hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd
door de mevrouw W.A. Atsma, directeur-gemeentesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlener, vertegenwoordigd
door de heer RM. Reus gemeentesecretaris/algemeen directeur;

ank, geboren op

3. De heer

en wonende te

e,

hierna te noemen:

de gedetacheerde.

overwegende:
-

dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van zijn
rechtspositie bij de uitlener;
dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;
dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.

verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1

Algemeen

De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als hieronder
vermeld in artikel 2, lid 3.

Artikel 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aard en duur detacheringsovereenkomst

De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 1 julii 2019 tenzij partijen
overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
De gedetacheerde is in deze periode 28 uren per week werkzaam.
De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projectmanager van verschillende
projecten.
De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten aanzien
van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht daarop.
De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid 3
vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te houden aan

7.

de aanwijzigingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in redelijkheid van hem
verwacht mag worden.
De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in verband
met de arbeid.

Artikel 3
1.
2.

3.

Beloning en vergoeding

De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst anders
wordt afgesproken.
De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:

a,

b.

c.

De totale bruto-loonkosten conform
over de in artikel 2, lid 1
genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de brutoloonkosten 21 % BTW in rekening gebracht;
Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van de
werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.
De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de gedetacheerde
voor het reizen naar de instelling van de inlener.

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.

Artikel 4
1.
2.
3.
4.

In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels.
De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te leven.
De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reïntegratieproces.
Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening brengen.

Artikel 5
1.
2.
3.

Verlof

De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie en
ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlener. Verlof wordt ook
genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het verloftegoed.

Artikel 6
1.

Ziekte

Geheimhouding en integriteit

De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht tot
geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waarvan hij weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.

2.

De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.

Artikel 7
1.

2.
3.

4.

De inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de uitlener
volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen of nalaten
van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden.
De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het kader
van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheden.
De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de inlener of aan
derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te wijten is aan
zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 1 S: 1:12 CAR-UWO.
Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een aan hem
toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader
van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed overeenkomstig de
artikelen 15:1:23, 15:1:24en 15:1:25CAR-UWO.

Artikel 8
1.
2.

2.

3.

wijzigingen

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke instemming
van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging.
Financiéle gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst voor
rekening van inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het voorgaande geldt
niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen voor het
gemeentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.

Artikel 9
1.

Aansprakelijkheid

Einde detacheringsovereenkomst

Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek ontslag
neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener;
Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming van
alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan
worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn
van 1 maand in acht.
Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke aanstelling
bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.

Artikel 10

Geschillen

Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal tussen de
partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

De gedetacheerde,

Datum:

Datum:

Datum:

W.A. Atsma
Directeur-gemeentesecretaris

R.M. Reus
gemeentesecretaris/
algemeen directeur

Verzonden: maandag 25 februari 2019 08:.04

Aan:

>

Onderwerp: RE: detachering@

Dank! Gaan we doen.
Met vriendelijke groet,

Teamleider Personeel & Organisatie
Concernstaf gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171
Mobiel

e

msits«ree

van:

verzonden:7557705,
25 februari 2019 7:49
Aan: to

ewe

on4erw
.caner9
EEI.
Goedemorgen

de

Akkoord met de aanpassingen, dus ik ontvang graag de ondertekende overeenkomst.
Met vriendelijke groet,

Team PO
afwezig op vrijdag
0235225570 { bloemendaal.nl { heemstede.nl
Gemeenten Heemstede en Bloemendaal werken ambtelijk samen

van:pi (maltou

l

Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 10:18

Aan:

cc:

>
>

Goedemorgen
Hierbij de (ietwat aangepaste) detacheringsovereenkomst voor de detachering van
n artikel 2 is een en ander aangepast (functienaam, uren en duur van de

overeenkomst). Als jullie akkoord gaan dan kan ik de overeenkomst laten tekenen door
zelf en Robert Reus, de secretaris. Daarna stuur ik m door aan jou.
Mochtje nog vragen hebben dan hoor ik het graag van je.
Met vriendelijke groet,

---

Teamleider Personeel 8 Organisatie
Concernstaf gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780A4A4 Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171
Mobiel
E-mailadres

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij
vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief
eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van
het bericht ook niet door.

van« sauml«

.m i n

Verzonden: woensdag 12 juni 2019 08:07
Aan:o
i
Onderwerp: Re: detachering

r

Goedemorgen

:

r

Voor zover ik weet ligt het niet in de verwachting dat we de overeenkomst gaan verlengen. Ik zal
vandaag nog even navragen en dit definitief aan je terugkoppelen.
Met vriendelijke groet,

ie a

Op 11 jun. 2019 om 14:07 heeft
geschreven:

het volgende

Goedemiddag,
Als ik het goed heb, loopt de detachering van dhr.
verlengd?
Met vriendelijke groet,

tot 1 juli 2019. Wordt deze

P&O adviseur
Team Personeel & Organisatie
Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158 2051 GJ Overveen
023-5225570

/os"

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

a t

Van:
@w<
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 08:08
Aan.
Onderwerp: Fwd: detachering

m

Het klopt toch dat we op 1 juli echt gaan stoppen? Of zijn er nog andere plannen in de maak?
Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

II

Van:"
"
I
Datum: 11 juni 2019 om 14:.07:26 CEST
Aan: "Onderwerp: detachering
Goedemiddag,
Als ik het goed heb, loopt de detachering van dhr
verlengd?
Met vriendelijke groet,

lC'
Bloemendaal

>
t>

tot 1 juli 2019. Wordt deze

P&O adviseur
Team Personeel & Organisatie
Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158 2051 GJ Overveen
023-5225570

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

i

van

a

in

v

Verzonden: woensdag 12 juni 2019 14:19
Aanhang <«
Onderwerp: RE: detachering

ia

a

vet>

mmm. Jammer

Met vriendelijke groet,

Opgavecoördinator Organisatieontwikkeling
gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171
~~b~~adre..

:11

Van:
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 9:27
Aan:
Onderwerp: Re: detachering
Ho

pie

Jazeker, aan alles komt een einde. Per 1 juli stopt mijn aanstelling in DH.

Groet,
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 12 jun. 2019 om 08:08 heeft

het volgende geschreven:

Ha
Het klopt toch dat we op 1 juli echt gaan stoppen? Of zijn er nog andere plannen in de maak?
Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

van:

wann

e»e-

Datum: 11 juni 2019 om 14:07:26 CEST
Aan:"v.
Onderwerp: detachering
Goedemiddag,

"at

Als ik het goed heb, loopt de detachering van dhr.
verlengd?

tot 1 juli 2019. Wordt deze

Met vriendelijke groet,

P&O adviseur
Team Personeel & Organisatie
Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158 2051 GJ Overveen
023-5225570 I ·

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

van' va

>

"

Verzonden: woensdag 12 juni 2019 14:21
Aan:ette' <
Onderwerp: RE: detachering

>

oao d
Heb het nog even nagevraagd maar de overeenkomst met
beëindigen op 1 juli aanstaande. Heb je zo voldoende informatie?
Met vriendelijke groet

gaan we echt

Opgavecoordinator Organisatieontwikkeling
gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171
Mobiel
E-mailad

Van:
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 14.07
Aan:
Onderwerp: detachering
Goedemiddag,
Als ik het goed heb, loopt de detachering van dhr.
verlengd?
Met vriendelijke groet,

x

Bloemendaal

P&Ó

tot 1 juli 2019. Wordt deze

adviseur

Team Personeel & Organisatie
Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158 2051 GJ Overveen
os2ss70 1

«ia

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing
hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel
meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook
niet door.

wt.

G

DEN HELDER

verzendgegevens

behandeld door

datum
zaaknummer
bijlagen

team estuur & Organisatie

15-05-2020
2020-018543

uw gegevens
brief van
kenmerk

onderwerp
WOB8 verzoeken

Geachte
Op 3 april 2020 heeft de gemeente Den Helder een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) ontvangen, waarin om openbaarmaking van alle documenten (waaronder - maar niet beperkt tot besluiten, sms-berichten, e-mailberichten en whatsapp-berichten) van en aan de gemeente inzake jouw
tewerkstelling in de periode december 2018 - januari 2020 bij de gemeente als Projectleider Kadernota 2020
Het verzoek
De verzoeker geeft aan dat deze openbaarmaking wenst van
1 alle documenten, van en aan de gemeente enerzijds en (adviseurs van) , /of de Gemeente
Bloemendaal anderzijds, inzake freelance overeenkomsten, detacheringsovereenkomsten, declaraties,
facturen en betalingen
2 alle overige documenten binnen de gemeente die met de voorgaande documenten te maken hebben
De documenten
Naar aanleiding van het verzoek zijn de documenten die betrekking hebben op het Wob-verzoek verzameld
Een overzicht van de aangetroffen documenten treft je aan in de bijlage bij deze brief
In de documenten zijn verschillende persoonsgegevens aangetroffen Het betreft naam, adres en
woonplaatsgegevens, financiële gegevens, e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en handtekeningen
Deze persoonsgegevens zijn door ons onleesbaar gemaakt in de te openbaren documenten Op grond van
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge de Wob
achterwege als het belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Daarom zijn alle persoonsgegevens onleesbaar gemaakt, met uitzondering van de namen van de directeurgemeentesecretaris van de gemeente Bloemendaal en van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de
gemeente Den Helder omdat het hier publieke functies betreft
Voornemen
De gemeente Den Helder is voornemens het Web-verzoek van 3 april 2020 te honoreren en de documenten
conform bijgevoegd overzicht openbaar te maken, met uitzondering van de informatie waarbij het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dient te prevaleren boven het belang van het openbaar zijn
van overheidsinformatie Deze informatie is door ons onleesbaar gemaakt in de te openbaren documenten Je
treft deze documenten hierbij aan

Postbus 36

178 AA Den Helder

www .denhelder ni

teief00n 14 0223

raa»nummer 20?O

Omdat de informatie in de documenten betrekking heeft o jouw detachering, steilen wuy je hierby in de
gelegenheid pinnen twee weken te reageren op het voornemen de documenten openbaar te maken Als je
meent dat bepaalde informatie niet geopenbaard behoort te worden omdat sprake is van één van de
uitzonderingsgronden van artikel 10 en 11 o b, dan vernemen wiy dat graag binnen twee weken met oogaaf
van redenen Zonder bericht van jou binnen de gestelde termijn, zullen wij overgaan tot openbaarmaking van
de documenten
Met vriendelijke groet
de Gemeentesecretaris van Den Helder

Robert Reus
Vanwege de getroffen maatregelen tegen het Corona virus kiest de gemeente Den Helder ervoor om haar
dienstverlening zoveel mogeljk digitaal in te richten Dit bericht is daarom digitaal gegenereerd en niet
ondertekend

Van.
- ooVerzonden: zaterdag 16 mei 2020 15:58
Aan: I

>

CC: Robert Reus <r.reus@denhelder.nl>
Onderwerp: Wob-verzoek

Beste
Dank voor je mailbericht. Inmiddels heb ik de brieven ook per post ontvangen en gelezen. Ik
heb geen bezwaar tegen de verstrekking van deze documenten.
Met vriendelijke groet,

