Addendum bij de Deelovereenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Hulp bij het
Huishouden (December 2019)

De ondergetekenden:
1. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek)

En

2. [Naam Aanbieder]

Overwegende dat:
- door een landelijke wetwijziging de ISD Bollenstreek per 1 januari 2020 verplicht is de gegevens voor
vaststelling van ingang, duur en beëindiging van de eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK;
- door deze landelijk wetswijziging de verplichting tot het aanleveren van deze gegevens voor de
Aanbieders per 1 januari 2020 komt te vervallen;
- hiermee een aantal bepalingen uit de Deelovereenkomst komt te vervallen;
- de Partijen middels dit addendum de aanpassingen wensen vast te leggen.

Komen overeen dat:
De Deelovereenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden tussen
de ISD Bollenstreek en Aanbieder als volgt wijzigt. De volgende artikelen uit Bijlage 2 van de
Deelovereenkomst komen te vervallen:

Artikel 6.8
Aanbieder levert, binnen 28 dagen na afloop van iedere hulpperiode, bij het CAK de daadwerkelijk
geleverde uren zorg. Het gaat zowel om categorie 1, categorie 2, categorie 3, alsmede de uren
schoon en leefbaar en de eventuele uren aanvullend maatwerk, Als Aanbieder hier niet aan kan
voldoen zoekt hij hierover afstemming met het CAK en informeert hij hierover tijdig de ISD
Bollenstreek.

Artikel 6.9
De termijn voor het aanleveren van correcties bij het CAK is binnen maximaal 12 weken na afloop van
de betreffende Hulpperiode.

Artikel 6.10
ISD Bollenstreek beoordeelt of Aanbieder gegevens heeft aangeleverd bij het CAK en/of deze op
correcte wijze is gedaan. lndien blijkt dat Aanbieder de gegevens niet of niet correct heeft
aangeleverd, krijgt Aanbieder de mogelijkheid om binnen een redelijke, door ISD Bollenstreek te
bepalen termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Komt Aanbieder ook na de door de ISD te
bepalen termijn zijn verplichtingen niet na, behoudt ISD Bollenstreek het recht om de betalingen aan
Aanbieder op te schorten totdat de gegevens zijn correct zijn aangeleverd.

De overige in de Deelovereenkomst gemaakte afspraken blijven ongewijzigd van kracht.

Aldus overeengekomen te Lisse en getekend, d.d. 2 december 2019,

ISD Bollenstreek

[Naam Aanbieder]

______________________________

______________________________

De heer R. ‘t Jong

De heer/mevrouw

Directeur:

Functie:

Datum:

Datum:

