Addendum van het Beraad Naarden Bussum Muiden bij advies van de gezamenlijke Wmoraden
regio GenV bij concept Offerteaanrvage Jeugdwet en Wmo 2015

Blz 13, C tweede alinea, vervangen door :
Indien de inschrijver, om te kunnen voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen terzake van
de economische en financiële draagkracht van inschrijver, een beroep doet op derden, waaronder
begrepen groepsmaatschappijen, dient die derde of die derden te voldoen aan de geschiktheidseisen
terzake, in deze offerte-aanvrage gesteld. In dat geval …..............

laatste alinea : vraag : Wat gebeurt er als die derde naar de mening van opdrachtgever niet
kwalificeert ?

Blz 18, B, verzekeringen: wanneer is de verzekering / voorziening adequaat. Is het adequaat zijn ter
beoordeling van de opdrachtgever en zo ja, wat voor maatstaf hanteert hij dan wel ? Zou hier niet
een bedrag of sleutel moeten worden toegevoegd.

Tweede alinea: is het bedrag van € 2,5 mio per incident of totaal per jaar of cumulatief gedurende
looptijd van de verzekering?

Blz 19, tweede alinea : In zijn algemeenheid kan deze zin hier niet bedoeld zijn. Voorstel om deze
alinea te wijzigen in : “Indien de inschrijver bij de uitvoering van de aangeboden diensten, gebruik
wil gaan maken van de diensten van derden, is het toegestaan om de referenties van die derden te
gebruiken mits die referenties ondertekend zijn door die derde als zijnde juist “.

Blz 55 : De toekenningsprocedure is moeilijk te begrijpen voorgesteld wordt om de achtste alinea te
schrapen en de vierde t/m de zesde te vervangen door de volgende tekst:

“ Onderscheiden worden de volgende klantensoorten : Huidige klanten en nieuwe klanten

Huidige klanten: zij blijven, indien zij dat wensen, bij de huidige dienstverlener, tenzij die
dienstverlener niet gecontracteerd wordt. In het laatste geval worden zij behandeld als nieuwe
klanten.

Nieuwe klanten : zij kiezen een opdrachtnemer. Maken zij geen keuze dan worden zij verdeeld op
de hieronder weergegeven wijze.

Toewijzing klanten: toewijziging geschiedt door de uitvoeringsdienst van de opdrachtgever. De
opdrachtgever hanteert daartoe een lijst van opdrachtnemers in alfabetische volgorde. Elke
opdrachtgever krijgt, beginnende bij de eerste van de lijst, telkens een klant toegewezen, totdat de
gehele lijst van opdrachtgevers is afgewerkt. Daarna wordt weer begonnen bij de eerste van de lijst.

Bij elke nieuwe beschikking, afgegeven door de opdrachtgever inzake begeleiding heeft de klant het
recht om over te stappen naar een andere opdrachtnemer.”

