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ADDENDUM OP OVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENINGEN WMO
KORTDUREND VERBLIJF
De ondergetekenden:
De rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Beemster, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer P. van der Nulft hiertoe gevolmachtigd op grond van het
Mandaat- en machtigingsbesluit samenwerking Beemster Purmerend en de Regeling
Budgethouders 2007/1,
En de rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Purmerend, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer P. van der Nulft, hiertoe gevolmachtigd op grond van de
Regeling budgethouders 2007/1,
hierna te noemen gemeenten,
en
[naam organisatie] statutair gevestigd te [adres] ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door [tekenbevoegd persoon], hierna te noemen: aanbieder,
tezamen hierna te noemen: partijen
NEMEN IN AANMERKING:
A) Dat partijen de Wmo maatwerkvoorzieningen overeenkomst Kortdurend verblijf zijn
aangegaan;
B) Dat deze overeenkomst op 1 januari 2017/ 1 juli 2017/ 1 januari 2018 in werking is
getreden;
C) Dat uit de adviestafel Kortdurend verblijf op 6 juli 2017 voorstellen tot uitbreiding van de
voorwaarden van de overeenkomst zijn gekomen;
D) Dat het voorlopige voorstel tot aanpassing van de overeenkomst is voorgelegd aan het
inkoopnetwerk en dat er daarom aanleiding is bovengenoemde overeenkomst te
wijzigen.
verklaren hierbij in de tussen hen gesloten overeenkomst de volgende toevoeging overeen
te komen:
Artikel 1
Aan Bijlage 2 Eisen aan de uitvoering worden de volgende artikelen toegevoegd die luiden:
2.6 Ruimte: De verblijf-, sanitaire-, slaapruimte(n) waar het kortdurend verblijf plaats vindt,
dienen geschikt te zijn voor de cliënt.
2.7 Het bed dient geschikt te zijn voor de cliënt.
2.8 Toegankelijkheid: De ruimte(n) is voor cliënten en medewerkers goed toegankelijk
conform het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
2.9 Privacy: De privacy van de cliënt dient geborgd te zijn in de slaapruimte waar
kortdurend verblijf plaatsvindt. Hieronder wordt tenminste verstaan een slaapkamer per
cliënt met een afsluitbare deur die zowel door de cliënt als de begeleiders te sluiten en
te openen is;
2.10 Hygiëne: De persoonlijke hygiëne van de cliënt dient geborgd te kunnen worden.
2.11 Noodzakelijke zorg: Alle zorg die normaliter door de cliënt thuis wordt ontvangen, dient
ook geborgd te zijn tijdens het kortdurend verblijf. Hieronder wordt verstaan; verpleging
(gefinancierd vanuit de Zvw), persoonlijke verzorging (gefinancierd vanuit de Zvw en
de Wmo wanneer er een relatie is met individuele begeleiding en/ of dagbesteding),
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hulp bij het huishouden (financiering vanuit de Wmo), individuele begeleiding en/ of
dagbesteding (financiering vanuit de Wmo). Deze dienen apart geïndiceerd te worden
(stapelen van producten).
2.12 Veiligheid: De veiligheid van de cliënt dient geborgd te zijn.
Artikel 2
Deze Addendum treedt in werking op 1 januari 2018.
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud door:

Aldus opgemaakt en ondertekend:
Gemeente Beemster

Gemeente Purmerend

__________________________

______________________________

Naam: De heer P. van der Nulft
Functie: Teammanager Maatschappelijk
Domein
Plaats: Purmerend
Datum:

Naam: De heer P. van der Nulft
Functie: Teammanager Maatschappelijk
Domein
Plaats: Purmerend
Datum:

[naam aanbieder]
__________________________
De heer/mevrouw:
Functie:
Plaats:
Datum:

