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ADDENDUM

I

ONDERGETEKENDEN
De gemeente

Delft, hierna te noemen Delft, gevestigd te Stationsplein L, 2600 ME te Delft, te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, namens deze de gemeentesecretaris de heer
H. Krul;

De gemeente Westland, hierna
TA

te noemen Westland, gevestigd te Laan van de Glazen Slad L,2672

te Naaldwijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris mevrouw A.C

Spindler, hiertoe gemachtigd door de burgemeester bij besluit van 19 december 2OI7 en handelend

ter uitvoering van het besluit van het college van 19 december 2017;

De gemeente Zoetermeer, hierna

te noemen Zoetermeer, gevestigd te Stadhuisplein 1,27I'J'ECte

Zoetermeer, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris, de heer B.J.D.
Huykman;

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, hierna

t,264I

EZ

te noemen Pijnacker-Nootdorp, gevestigd te Oranjeplein

te Pijnacker, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris, de

heer J.P.R. Woudstra, hiertoe gemachtigd door de burgemeester en handelend ter uitvoering van het

besluit van het college Lapril2OTT;

Gezamenlijk te noemen: "Partijen"; ieder afzonderlijk te noemen "Pattii",

OVERWEGENDE DAT

- Partijen hebben vanaf 2018 de samenwerkingsovereenkomst lnkoopkracht ZHW (hierna:
Sa

menwerkingsovereenkomst) getekend;

- Deze Samenwerkingsperiode heeft een initiële looptijd van

3

jaar en eindigt per 3L december 2020

met een optie voor stilzwijgende verlenging met een jaar.

- Partijen wensen een aantal nadere afspraken in aanvulling op voornoemde
Samenwerkingsovereenkomst vast te leggen in dit addendum.
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VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

Bijlage lV - Procedure bij Gezamenlijke aanbestedingen
Punt 4, pagina 19: Deelname aan aanbestedingen door gemeenten die niet deelnemen aan de

Netwerkorganisatie en berekening tarief
Aanhef vervangen door: Deelname aanbesteding(en) door een gemeente(n) die geen partij is van

de Netwerkorganisatie en de kosten.
lnvoegen na tweede volzin: De vakafdelingen van de deelnemende gemeenten bepalen samen

of

er extra deelnemers kunnen deelnemen.

Berekening tarief
Aanhef vervangen door: Kosten - fee voor deelname extra gemeente
Tekst vervangen door:
De kosten voor het deelnemen aan een aanbesteding zijn € 3.000,00 excl. BTW. Een

tekenenbevoegde van de extra deelnemende gemeente gaat akkoord met een deelname aan een
aanbesteding en de kosten door een e-mail te sturen naar inkoopkracht.zhw@zoetermeer.nl.
Bij het akkoord staan vermeld: de adresgegevens, wie de contactpersoon is voor de facturatie en

eventueel een opdrachtnummer. De Centrale inkoopeenheid zal het bedrag factureren aan de
desbetreffende gemeente/ organisatÍe en het bedrag wordt als inkomsten geboekt en in mindering
gebracht op de Vaste kosten van de Netwerkorganisatie. Op deze manier worden de te verrekenen
kosten van de Netwerkorganisatie aan de Partijen verlaagd. Voorts ís het mogelijk dat een gemeente/
organisatie gedurende een jaar deelneemt aan de Netwerkorganisatie en de mogelijkheid heeft om
aan o.a. de aanbestedingen deel te nemen. Zie verdere informatie voor de voorwaarden onder artikel
L2 van de Overeenkomst.

Bijlage lV - procedure bij gezamenlijke aanbestedingen
Aanvulling:
Pu

nt 7 Toestem

m

ing pe nvoerde r

aa n

bested ingstraject

Bij een aanbesteding begeleidt één partij als penvoerder het gehele aanbestedingsproces en draagt
zorg voor o.a. de communicatie, publicatie en de afstemming met de interne en externe partijen. De

deelnemende partijen aan de aanbesteding geven hierbij toestemming aan de penvoerder om op te
treden uit naam van de deelnemende gemeente en het aanbestedingsproces te begeleiden.
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Ten aanzien van eventuele extra kosten en facturatie zijn nadere afspraken gemaakt zie punt 6

variabele kosten, pagina 19.

Aanvulling:
Punt

8

Motivatie vakafdeling afmelding

Als blijkt dat de gemeenten gezamenlijk kunnen gaan aanbesteden en een deelnemende gemeente

besluit dit niet te doen, dan is hiertoe een gemotiveerd afwijkingsvoorstel vereist. De motivatie

wordt verstuurd naar inkoopkracht.zhw@zoetermeer.nl en zal gedeeld worden met de afdeling
inkoop en de gemeente secretaris van de desbetreffende gemeente.

Het Addendum I is een aanvulling op de lnkoopkracht ZHW samenwerkingsovereenkomst. De overige

voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst blijven ongewijzigd van kracht.

Aldus opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend te Zoetermeer op 5 maart 2019

ris A.C. Spindler

cretaris H. Krul

Westland

Gemeente Delft

Gemeentesecretaris B.J.D.
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