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terugkoppeling overleg vanmiddag

Hoog

Bij deze een korte terugkoppeling van overleg vanmiddag met Levvel.

Levvel heeft vanmiddag aan mij en gepresenteerd hoe ze kosten voor WOG 2 willen opvoeren.
- Er is, zoals vorige keer afgesproken, een neergaande lijn in kosten waarbij voor eerste 3 maanden alle objecten opgevoerd worden, daarna nemen objecten af. Motivatie om ze af te laten

vallen is dat HR 7.0 niet van toepassing is (bv VMR) danwel verwacht wordt dat DO object afgerond is (pompen NSM). Afgesproken is dat Levvel de motivatie per object nog opneemt en
morgen toestuurt zodat we na kunnen gaan of wij dit ook kunnen motiveren. Wij hebben voor een aantal objecten op voorhand aangegeven dat we hier wel kritisch in zijn (waarom loopt
VMR nog 3 maanden door, waarom loopt NSM pompen nog tot eind 2019 door) Afspraak is ook dat we hier nogmaals doorheen gaan en onze opmerking voor maandag teruggeven aan
Levvel

- Voor kosten voor aantal posten heeft Levvel op hoofdlijnen een %verdeling opgenomen omdat ze uit kostenboek geen uitsplitsing kunnen laten zien (NSM/BSM).
- Kosten worden opgevoerd tot en met maart 2020 (excl) bUlt-GH SCOD6
- Motiveren van de kosten periode voor reeds betaalde periode legtTevvel niet op tafel? Motivatie is dat persoon die dit snel zou kunnen uitsplitsen nog op vakantie is en dat in hun

beeld dit niet zomaar in beeld te brengen is. Idee om nu alsnog alles terug te geven en alsnog op regie te gaan werken is volgens Carlos ook een optie maar dat kost tijd om dit in beeld te
krijgen. bulten SCODG

- Levvel voert op basis van bovenstaande uitgangspunten nu ca op tot en met maart 2020’\excl opslagen etc)
- Ik verwacht dat we nog wel iets kunnen onderhandelen door de opgevoerde periode voor VMR/pompgebouwen ter discussie te stellen.
- Idee om de periode juni tot augustus ter discussie te stellen vanuit argument dat we reeds in mei hebben aangegeven dat iedereen weer terug moest naar ontwerp vóór HR 7.0 gaat

volgens mij niet werken.

Afspraken:
Levvel motiveert opgevoerde periode per objecten; vervolgens geven wij aan of  we hiermee akkoord kunnen gaan danwel hier ander beeld van te hebben.

Proces:
Aankomende maandagochtend heeft ook nog overleg met overAK.
Ik wil afspreken dat zij eerst nagaan of ze met tot oplossing kunnen komen over AK conform 'standaard' RWS zoals we hanteren op andere DBFM contracten. Ik wil nadrukkelijk afspreken
dat in dat overleg geen besluit wordt genomen (tenzij akkoord gaat met laag/standaard percentage) maar dat we dit eerst onderling afstemmen na overleg.
We zitten vervolgens eind van de middag nogmaals met rond tafel. Als het lukt zou ik in dat overleg principe afspraak willen maken hoe we WOG 2 en AK invullen, dit zodat
we voor dinsdagochtend en donderdag rond zijn.

Ik wil ook voorstellen dat we op dit dossier nu geen andere personen inzetten, grote kans dat alles weer aan de rol gaat en we niet tot invulling komen op gewenste termijn.

heb ik als bovenstaand goed samengevat? (we sturen jullie straks ook nog even presentatie zoals vanmiddag door Levvel voorgesteld)


