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Bijlagen - 

 

Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is afgesproken dat het college de commissie Samenleving periodiek 

informeert over de inkoop van de Jeugdhulp en de Wmo-maatwerkvoorzieningen.  

 

In deze achtste raadsinformatiebrief  over de verwerving van de Wmo-maatwerkvoorzieningen en de 

Jeugdhulp van november 2021 wordt de voortgang van de beide trajecten beschreven.  

 

Voortgang Wmo 
Bij de Wmo gaat het om de verwerving van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning en de 

dialooggerichte aanbesteding van “Gewoon in de Wijk’. Hierin worden de maatwerkvoorzieningen 

Ambulante Begeleiding en Dagopvang meegenomen. Het aanbestedingstraject voor de Wmo-

woningaanpassingen is inmiddels afgerond en geïmplementeerd.  

 

Huishoudelijke ondersteuning 
De inkoopdocumenten zijn op 16 september gepubliceerd. Naar aanleiding van deze inkoopdocumenten 

hebben geïnteresseerde aanbieders de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. Deze vragen zijn 

beantwoord via twee Nota’s van Inlichtingen. Aanbieders hadden vervolgens de tijd om een inschrijving te 

doen tot en met donderdag 11 november. Inmiddels heeft beoordeling van de inschrijvingen plaatsgevonden 

en zal aan de geselecteerde aanbieders ‘voorlopig’ gegund worden. Doordat de beoordelingsprocedure meer 

tijd heeft gevraagd dan vooraf in de planning opgenomen is het moment van definitieve gunning verschoven 

naar half december. De periode om met geselecteerde aanbieders te komen tot een zorgvuldige 

implementatie per 1 januari 2022 is daarmee beperkt. Daarom is besloten om de startdatum te verschuiven 

naar 1 februari 2022. 

 

Gewoon in de wijk 
Op 3 november 2021 is de tweede dialoogfase van Gewoon in de Wijk gestart. De tweede dialoogfase gaat 

over de invulling van de opdracht en de transitie van het huidige naar het nieuwe stelsel. De dialoog wordt 
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met twee geselecteerde samenwerkingsverbanden gevoerd en loopt door tot het kerstreces. De uitkomsten 

van de tweede dialoog worden begin volgend jaar door het College van B&W verwerkt in een Uitnodiging tot 

Inschrijving en besproken in de commissie Samenleving. Daarna kunnen de samenwerkingsverbanden die 

meedoen aan de dialoog zich inschrijven. Uiteindelijk wordt de opdracht aan één samenwerkingsverband 

gegund. Dit is naar verwachting in april 2022. 

Verlenging subsidies sociale basis in 2022 

De subsidierelaties met de partners in de Sociale Basis en het Sociaal Wijkteam zijn verlengd tot en met 31 

december 2022. Hierdoor is er voldoende tijd voor het samenwerkingsverband Gewoon in de Wijk om vanaf 

gunning van de opdracht in overleg met de gemeente en de huidige subsidiepartners te bepalen hoe 

ondersteuning van inwoners voortgezet kan worden vanaf 1 januari 2023. Dit is mogelijk door het inzetten 

van de ‘versterkers duurzaam doen’.   

 

Voortgang Jeugdhulp 
Na het vaststellen van de Regiovisie en publicatie van de aanbesteding op Tendernet is de pre-selectiefase 

voor de verwerving van de Jeugdhulp van start gegaan. Jeugdhulpaanbieders hebben tot 19 november 2021 

de mogelijkheid gehad vragen te stellen en/of opmerkingen te maken over de aanbestedingsstukken. De 

antwoorden op deze vragen zijn, mits niet vertrouwelijk, geanonimiseerd beschikbaar gesteld in de Nota van 

Inlichtingen. Tot 1 december kunnen jeugdhulpaanbieders zich aanmelden voor de pre-selectiefase. 

 

Beoordelingen aanmeldingen pre-selectiefase 

• De projectgroep Inkoop zal gedurende de maand december 2021 de aanmeldingen van de verschillende 

jeugdhulpaanbieders beoordelen aan de hand van de criteria opgenomen in de pre-selectiedocumenten. Op 

basis van deze beoordeling zullen eind december 2021 de jeugdhulpaanbieders geïnformeerd worden, 

middels afwijzings- en selectieberichten, of zij deel mogen nemen aan de dialoogfase. Het resultaat van de 

pre-selectiefase is het selecteren van een aantal aanbieders of samenwerkingsverbanden van aanbieders die 

worden toegelaten tot de dialoogfase. 

 

Start dialoogfase januari 2022 

Medio januari 2022 start de dialoogfase. Tijdens de dialoogfase willen de Gemeenten met de geselecteerden 

aanbieders of samenwerkingsverbanden van aanbieders in gesprek gaan over diverse onderwerpen zoals 

opgenomen in het pre-selectiedocument. Het doel van het bespreken van de verschillende onderwerpen is te 

komen tot een overeenkomst voor de uitvoering van de enkelvoudige en complexe jeugdhulp. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 


