Basisovereenkomst Wmo
Aanpassingen
Algemeen
- Opmaak (o.a. lettertype)
- Kennelijke spellingsfouten
- ‘Vergeten’ woorden toegevoegd
- ‘Overbodige’ woorden geschrapt
- Verkeerde verwijzingen aangepast
- Verwijzingen naar in 2014 nog toekomstige situatie aangepast naar stand van zaken nu
Aanhef
- Toegevoegd: …en is gesloten tussen…
- Gewijzigd: rechtsgeldige vertegenwoordiging gemeenten door wethouder van gemeente
Gouda
- Verduidelijkt: ‘Gemeente’ = iedere gemeente separaat
Artikel 1
Toegevoegd definitie Fysieke Overlegtafel
Artikel 2
2.3
Artikel 4
4.4
Artikel 5
5.1
5.3
5.4
5.5

Artikel 7
7.4
7.5
7.6
Artikel 8
8.1
8.2
Artikel 9
9.2
9.6
9.9
Artikel 12

- Zinsbouw aangepast
- Zinsbouw aangepast
- Gewijzigd Uniform Europees Aanbestedingsdocument i.p.v. eigen verklaring aanbesteden
- In nieuwe bijlage 2 (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) zijn geen
vakbekwaamheidseisen opgenomen. Tekst die daarop betrekking heeft verplaatst naar 5.5
- Toegevoegd mogelijkheid opvragen VOG RP en VOG NP
a. Verwijderd voorbeeld
b. Zin gewijzigd. Gemeente voorziet ook in een normenkader.
d. ‘kwaliteitstoetsing’ gewijzigd in ‘toetsing klanttevredenheid’.
Zin gewijzigd. Gemeente voorziet ook in een normenkader.
e. Wet Bescherming Persoonsgegevens gewijzigd in Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
- ‘meegenomen’ gewijzigd in ‘geagendeerd voor bespreking’
- ‘meegenomen’ gewijzigd in ‘geagendeerd voor bespreking’
- ‘in te stellen’ gewijzigd in ‘ingestelde’
- ‘openen’ gewijzigd in ‘onderhouden’
- ‘op te stellen’ gewijzigd in ‘opgesteld’
- Verwijderd: ‘bij aanvang van deze Overeenkomst minimaal één keer per maand’
- Zin gewijzigd. Gemeente vermeldt de samenstelling van de Fysieke Overlegtafel.
- Zin gewijzigd. Gemeente toetst de representativiteit van de selectie.
- Toegevoegd: ‘al dan niet’
Opzegtermijn aangepast aan tekst in deelovereenkomst.
Alinea toegevoegd m.b.t. medewerking dienstverlener bij opzeggen door gemeente

Artikel 13
13.2 - Verwijderd, want niet meer relevant
Artikel 16
16.1 - Verwijderd ‘binnen 3 maanden’
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

Uniform Europees Aanbestedingsdocument i.p.v. Eigen verklaring aanbesteden
Deelnemers fysieke overlegtafel i.p.v. Selectie voor Gemeenschappelijk overleg
Verwijderd

