
ADDENDUM   

bij Overeenkomst Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo vanaf 2018 

 tussen Gemeente Steenwijkerland en  

             naam aanbieder:   

 

Ingangsdatum Addendum: 31 december 2018  

 

De Gemeente Steenwijkerland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mevrouw M. 

Lindeboom, Procesregisseur WMO en Jeugd, gevestigd te Steenwijk, hierna te noemen 

Opdrachtgever, 

 

en  

 

Bedrijfsnaam Opdrachtnemer:  
in deze vertegenwoordigd door (naam ondertekenaar Opdrachtnemer):  
gevestigd te:  
hierna te noemen Opdrachtnemer, 
 

gezamenlijk te noemen Partijen,  

 

overwegende dat: 

 Vanaf 1 januari 2018 de Overeenkomst Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Vanaf 
2018 door Partijen is aangegaan voor de periode van onbepaalde tijd.   

 
 
verklaren Partijen de volgende aanvullingen te zijn overeengekomen: 

 Artikel 23. Betaling lid 3 

Voor het Product begeleiding kan elke Facturatieperiode het Budget in rekening worden gebracht 
bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer start met de facturatie in de Facturatieperiode waarin de 
Ondersteuning is gestart. De Facturatieperiode waarin de Ondersteuning wordt beëindigd wordt 
niet gefactureerd, behalve als in de laatste facturatieperiode er over de volledige periode 
ondersteuning is verleend. 
  



 

 Op basis van Artikel 21 lid 5 worden de tarieven op basis van de overheidsbijdrage in de 

arbeidskostenontwikkeling (OVA) geïndexeerd. Inflatiecijfer voor 2019 = 3,4%.  

De tarieven zullen per 31 december 2018 verhoogd worden met 2,96%.  

 
Tabel 1: Productspecificaties Product begeleiding 

Productspecificatie Eenheid Tarief 

Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 1 Uur € 49,42 wordt € 50,88

  

Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 2 Uur € 52,86 wordt € 54,42

  

Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 3 Uur € 62,30 wordt € 64,14

  

Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD) 1 Dagdeel € 33,97 wordt € 34,98 

Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD) 2 Dagdeel € 46,89 wordt € 48,28 

Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD) 3 Dagdeel € 60,31 wordt € 62,10 

  

Vervoer Etmaal € 13,08 wordt € 13,47 

 

De huidige budgetten per periode worden per 31-12-2018 ook geïndexeerd met 2,96%. U ontvangt 

hiervoor een nieuwe toewijzing.  

 

Dit addendum is een aanvulling op de Overeenkomst Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo 

vanaf 2018.   

 

De overige voorwaarden van de overeenkomst blijven ongewijzigd van kracht.  

 

Ondertekening 

 

Datum:      Datum:  

 

namens Opdrachtgever    namens Opdrachtnemer 

Gemeente Steenwijkerland   (bedrijfsnaam) 

 

 

 

Mevrouw. M. Lindeboom   (naam Ondertekenaar) 

Procesregisseur WMO en Jeugd 


