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Addendum 1 

Overeenkomst “Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf 18+” 

met kenmerk Bizob-2014-MH-BU-002 van d.d. september 2016” 

 

 

De navolgende partijen:  

 

1. De gemeente [naam], zetelend aan [adres] te [plaats], ten dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar [functie] [naam], hierna te noemen (ook): ‘de gemeente’. 

 

en   

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………, gevestigd te 

…………………………………………, kantoorhoudende aan  ……………………………………………………… te 

…………………………………………………………, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

………………………………………………………………………………………, hierna (ook): ‘dienstverlener; 

 

hierna tezamen genoemd “Partijen” 

 

Overwegende: 

- dat Gemeente voor de inkoop van begeleiding 18+ de procedure heeft toegepast 

conform het model van ‘bestuurlijk aanbesteden’;  

- dat partijen de nadere voorwaarden voor deze opdrachtverstrekking in de Overeenkomst 

maatwerkvoorziening Begeleiding 18+ hebben vastgelegd;  

- dat Partijen uitvoeringsbepalingen wensen te wijzigen;  

- dat deze wijzigingen zijn weergegeven in dit addendum.  

 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:  
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Artikel 1  Persoonsgegevens/bewerkersovereenkomst 

Artikel 1.10 wordt als volgt gewijzigd:  

Partijen zullen alle geregistreerde (persoons-)gegevens die voor en gedurende de opdracht kenbaar 

worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de 

Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid 

Artikel 1.11 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 

3.  De Aanbieder zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van 

de Overeenkomst. 

 

Artikel 3 Facturatie en betaling 

Artikel 2.5 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

2.  De facturatie/declaratie start op de dag van aanvang levering maatwerkvoorziening 

Kortdurend Verblijf en eindigt conform bepalingen beëindiging individuele opdracht in bijlage 6. 

 

Artikel 4 Monitoring en managementinformatie 

Artikel 2.7 lid 2 wordt als volgt aangevuld: 

2.  Indien Gemeente informatie nodig heeft om aan wet en regelgeving en/of 

overheidsverplichtingen te kunnen voldoen, zal Aanbieder meewerken aan de digitale verstrekking 

hiervan. 

 

Artikel 5 Financiële verantwoording 

Artikel 2.9 lid 1 wordt als volgt aangevuld: 

1.  Indien Gemeente het noodzakelijk acht overlegt Aanbieder, ten behoeve van de controle op 

de financiële rechtmatigheid van de bestedingen, alle door de Gemeente gevraagde  documenten, 

informatie en/of (accountants)verklaring conform het voor dat jaar geldende controleprotocol. Als 

uitgangspunt hanteert de gemeente het landelijk controleprotocol dat door de gemeente kan 

worden aangepast.  De productiecijfers dienen uiterlijk op 1 maart na afloop van het jaar waarop 

deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente. De controleverklaring en/of 

overige uitgevraagde documenten/informatie dienen uiterlijk op 1 april na afloop van het jaar 

waarop deze betrekking hebben aangeboden te worden aan de Gemeente waar ondersteuning is 

geboden. 
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Artikel 6 Tarieven 

Artikel 3.4 lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 

4.  De in lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding is vast tot en met 31 december 2017. Jaarlijks 

worden de tarieven geïndexeerd met een maximum conform het CBS-indexcijfer voor de CAO-lonen 

in de gezondheids- en welzijnszorg. De basis hiervoor vormt het jaarmutatiecijfer van de maand 

september van het jaar voorafgaand aan de prijsindexering.  De nieuwe tarieven worden afgerond op 

hele Euro’s (<0,50 cent wordt naar beneden afgerond en ≥0,50 cent wordt naar boven afgerond). 

Jaarlijks voor 1 december communiceert de Gemeente de aangepaste tarieven die ingaan per 1 

januari van het volgende jaar. 

 

Artikel 7 Bijlage 9 Protocol iWmo Overeenkomst 2.0 Kortdurend Verblijf 

Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd: 
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Artikel 8  Rangorde 

Daar waar sprake is van strijdigheid tussen bepalingen van dit addendum en de oorspronkelijke 

overeenkomst, gaat in rangorde dit addendum boven de oorspronkelijke overeenkomst. 

 

 

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt en ondertekend,  

 

 

Datum:        Datum:  

Gemeente: [naam]      Aanbieder: 

Naam ondertekende: [naam]     Naam tekenbevoegde: 

 

Handtekening:       Handtekening:  


