Addendum

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van het ZonMw project DWARS in Emmeloord
dd 8 oktober 2019.

Partijen:
1. Gemeente Noordoostpolder, gevestigd te Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C. Westmaas, burgemeester hierna
verder te noemen: gemeente NOP
2. Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, lectoraat GGZ en Samenleving
(projectleiding en penvoerder), gevestigd te Campus 2, 8017 CA Zwolle, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer H. Hagoord, CvB, hierna verder te noemen: Windesheim

Overwegende:
De honorering van de subsidieaanvraag, projectnummer 638017004 is middels de beschikking van 6
december 2019, kenmerk 2019/29963/ZONMW, toegekend aan de Gemeente Noordoostpolder.
Het subsidiebedrag eveneens overgemaakt wordt aan de Gemeente NOP, zijnde de bestuurlijk
verantwoordelijke.
Windesheim is de penvoerder en voert de projectleiding.
Zijn als volgt overeengekomen:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Gemeente NOP zal na ontvangst van de voorschotten van ZonMw deze aan Windesheim
doorbetalen op IBAN NL13ABNA 0570668204 t.n.v. St Windesheim te Zwolle.
Zodra de ZonMW na afloop va het subsidietijdvak de subsidie heeft vastgesteld zal de gemeente
NOP, indien en voor zover de vaststelling de gemeente NOP nog aanspraak geeft op een
nabetaling, dit bedrag alsnog aan Windesheim doorbetalen.
Indien ZonMW de verleende subsidie tussentijds of na afloop van het subsidietijdvak de subsidie
op een lager bedrag vaststelt zal Windesheim dan de reeds door de gemeente NOP aan
Windesheim betaalde en door de vaststelling onverschuldigd betaalde voorschotten terstond aan
de gemeente NOP terugbetalen.
Windesheim rapporteert de gemeente NOP binnen vier weken na afloop van elk kwartaal over de
voortgang van het project en de bestede middelen.
Windesheim zal na afloop van het project als penvoerder de bestuurlijk verantwoordelijke
(Gemeente NOP) een financiële afrekening sturen die voldoet aan de voorwaarden die door de
subsidiegever ZonMw zijn gesteld.
Voor publicatie worden de projectresultaten afgestemd met de bestuurlijk verantwoordelijke
(gemeente NOP).

Aldus overeengekomen en ondertekend,

14 april 2020

Namens de gemeente Noordoostpolder,

de heer J.C. Westmaas, burgemeester

Namens Windesheim,

de heer H. Hagoord, CvB Windesheim.

