
 

CONTRACTMUTATIES 
 

 

Datum : 1 december 2015  

 

ACTUEEL Mutaties in de overeenkomst voortkomend uit FOT’s 2015 betreffen allen een 
aanpassing van de bijlagen. In dit geval volstaat een aanpassing van de bijlagen.  

 

Voor 2015 is er gekozen alle mutaties in één keer door te voeren na een juridische toets. 

Dit betekent dat er uiterlijk 15-1-2016 actuele contracten beschikbaar kunnen worden 

gesteld via de website. 

 

Mutaties voortkomend uit FOT: 

Hulp bij Huishouden Begeleiding Locatie 

4 wekelijkse facturatie 4 wekelijkse facturatie Bijlage 2 art 5.1 

Mutatie SROI Mutatie SROI Bijlage 2 art. 4.5 

Mutatie hoofd-/onderaannemerschap Mutatie hoofd-/onderaannemerschap Aanvulling 

Index Tarieven Kortdurend verblijf 2016/17 Bijlage 2 art 5.7 

Optimalisatie en voetnoot 8 nvt Reeds ok bijlage 

Aanlevering CAK Wadd en Krwrd Aanlevering CAK Wadd en Krwrd Bijlage 2 art 5.1 

 

Laatsgenoemde punt betreft een verduidelijking van het actuele artikel: 

Bij facturering en in de backoffice maakt Gemeente, uitgezonderd de gemeente 

Waddinxveen en K5-gemeenten, gebruik van de module Backoffice van de ICT-applicatie 

(MO-Platform) van Stipter. Deze module werkt met omgekeerde facturering. Gemeente 

maakt maandelijks een leveringsoverzicht en Dienstverlener corrigeert dit op werkelijke 

levering, waarna betaling volgt. De genoemde ICT-applicatie levert gegevens aan richting 

CAK, zodat geen vervuiling van bestanden kan optreden en de eigen bijdrage heffing 

optimaal kan worden toegepast. Er is sprake van real time management informatie. De 

genoemde ICT-applicatie wordt gekoppeld aan de Basisregistratie Personen (BRP).  

 

Wordt: 

Bij facturering en in de backoffice maakt Gemeente, uitgezonderd de gemeente 

Waddinxveen en Krimpenerwaard, gebruik van de module Backoffice van de ICT-

applicatie (MO-Platform) van Stipter. Deze module werkt met omgekeerde facturering. 

Gemeente maakt een 4-wekelijks leveringsoverzicht en Dienstverlener corrigeert dit op 

werkelijke levering, waarna betaling volgt. De genoemde ICT-applicatie levert gegevens 

aan richting CAK, zodat geen vervuiling van bestanden kan optreden en de eigen 

bijdrage heffing optimaal kan worden toegepast. Er is sprake van real time management 

informatie. De genoemde ICT-applicatie wordt gekoppeld aan de Basisregistratie 

Personen (BRP). Voor gemeenten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de module 

Backoffice van Stipter, levert dienstverlener de gegevens aan richting CAK. 

 

 

 

 

 



 

MUTATIES IN DE OVEREENKOMST IN 2016 

Zodra de formele routing voor een gewenste contractmutatie is doorlopen, inclusief 

goedkeuring van betreffende college(s) en BOSD, kunnen contractmutaties doorgevoerd 

worden. Een wijziging is bindend na besluitvorming aan de FOT.  

 

Bij een wijziging in de bijlagen volstaat aanpassing van de bijlagen. Het verdient 

desalniettemin aanbeveling te communiceren dat de “vastgestelde wijziging” deel zal 
uitmaken van de deelovereenkomst zoals deze door beide partijen ondertekend is. 

Service: op website NSDMH een overzicht van de memo’s waarin de vastgestelde 
wijzigingen snel zicht- en vindbaar zijn. 

 

 

Werkwijze 2016: 

 Notitie “Voorstel tot wijziging” na besluitvorming aan FOT opslaan als “Vastgestelde wijziging behorende bij de deelovereenkomst …. “; 
 De vastgestelde wijziging mailen aan alle partijen (service); 

 Op de website een geconsolideerde versie van de overeenkomst publiceren 

(minimaal 4 keer per jaar, te weten tegelijk met het plaatsen van de actuele lijst 

van partijen dd 15 jan, 15 april, 15 juli en 15 oktober). 

 

Bij een wijziging van de DO, zal de nieuwe DO moeten worden ondertekend door beide 

partijen. 

 

 

 

 


