Publicatie Wijzigingsformulier 2e Nota van Inlichtingen (Jeugd)
Op 12 mei 2021 heeft de Inkoop & Monitoring namens de gemeenten Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen ,
Stichtse Vecht (EED) en Woerden de inkoopstukken gepubliceerd op Tenderned. De Inkoop & Monitoring
verzorgt namens deze vijf gemeenten de Inkoop voor Jeugd producten. De regio is in voorbereiding om per 1
januari 2022 middels een open systeem van afspraken nieuwe contracten af te sluiten.
Tot en met maandag 5 juli waren de aanbieders in de gelegenheid om een tweede maal vragen te stellen over
de gepubliceerde inkoopstukken. In totaal heeft de Regio 87 vragen ontvangen met betrekking tot de
inkoopstukken voor Jeugd. In deze publicatie presenteert de regio de wijzigingen in de inkoopstukken naar
aanleiding van de tweede nota van inlichtingen.
Conform de overeenkomst prevaleren deze gepubliceerde wijzigingen boven de inkoopstukken.
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Overeenkomst

Overeenkomst

Inhoud wijziging
Aanpassing Artikel 23 lid 2.

Aanpassing Artikel 2 lid 2

Aanpassing

Opdrachtgever De Gemeenten behouden zich het recht voor om
de uiteindelijk te betalen vergoeding over een kalenderjaar te
korten met maximaal het bedrag waarmee bezoldigingen en
uitgekeerde ontslagvergoedingen aan al dan niet ingehuurde
(deeltijd) medewerkers, bestuurders en toezichthouders over het
betreffende kalenderjaar (naar rato) meer bedroegen dan de
vaste normen, zoals bedoeld in artikel 2.3 en 2.10 van de WNT,
dan wel als er sprake is van een medewerker zonder
dienstverband, de artikelen 2 en 2a van de Uitvoeringsregeling
WNT. De gehanteerde korting wordt toegepast in relatie tot het
aandeel van de Regio Utrecht West in de totale omzet van de
Aanbieder.

Aan deze Overeenkomst zijn bij ondertekening de volgende
bijlagen gehecht, welke een integraal onderdeel daarvan
uitmaken:
●
Aanmelddocument met bijlagen
●
Nota van Inlichtingen
●
VNG Inkoopvoorwaarden
●
Inschrijving aanbieder met bijlagen

Waar terug te vinden?
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