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Onderwerp: 

Aanbesteding Jeugd en Wmo 2017 (en 2018.) 

Kennisnemen van: 

Uitkomst op hoofdlijnen van de aanbesteding inkoop Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015, voor de regio Utrecht-West voor 2017 (en 2018.) 

Inleiding: 

De gemeenten in Utrecht-West - waaronder Oudewater - hebben in 2014 gezamenlijk de inkoop voor de 
destijds nieuwe taken op het gebied van Jeugdhulp en Wmo gedaan voor 2015. Deze contracten zijn voor 
het jaar 2016 verlengd. De inkoop over 2015 en 2016 is samen gedaan met de gemeenten De Ronde 
Venen, Montfoort, Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren en Woerden. Vanuit de vorige aanbesteding is er 
geen verlenging van contracten meer mogelijk. De gemeenten in Utrecht-West zijn daarom gestart, deze 
vormen van ondersteuning opnieuw aan te besteden. De gemeenten Weesp en Wijdemeren nemen niet 
langer deel aan het inkooptraject Utrecht-West. 

Voor de inkoop is een inkoopdocument opgesteld waarin de hoofdlijnen en het inkoopkader zijn 
opgenomen. Op 24 mei 2016 hebben wij hiermee ingestemd en bent u hierover via de raadsinformatiebrief 
van 24 mei 2016 (16R.00264) op de hoogte gebracht. Daarna is conform het inkoopdocument in drie 
percelen via TenderNed op de markt gezet, te weten: 

Perceel 1: Jeugd 
Perceel 2: Wmo 
Perceel 3: Innovatie sociaal domein Utrecht-West. 



De aanbieders konden zich tot 8 juli inschrijven. Daarna zijn alle inschrijvingen conform de uitgangspunten 
in het inkoopdocument door het beoordelingsteam (beleidsadviseurs van de deelnemende gemeenten en 
medewerkers van het regionaal inkoopbureau) beoordeeld. In deze raadsinformatiebrief brengen wij u op 
hoofdlijnen op de hoogte van de gunning en afwijzing van de opdrachten. Wij noemen geen namen van 
aanbieders, en gaan ook niet in op concrete aanbiedingen omdat de inschrijvers pas op 8 september door 
ons worden geïnformeerd hoe voor hen de aanbesteding is afgelopen. 

Kernboodschap: 

In totaal hebben 117 aanbieders zich ingeschreven voor één of meerdere percelen en categorieën uit het 
inkoopdocument. Er zijn 112 inschrijvers die voldoen aan de voorwaarden en vijf inschrijvers die hier niet 
aan voldoen. Binnen het innovatieperceel zijn er acht inschrijvers die voldoen aan de voorwaarden en tien 
inschrijvers die niet voldoen aan de voorwaarden. 

Op 6 september hebben wij besloten de inschrijvers die aan de eisen voldoen de opdracht te gunnen, en 
die niet aan de eisen voldoen af te wijzen. De raamovereenkomsten met de aanbieders aan wie wij de 
opdracht hebben gegund, worden aangegaan voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 
2018, met twee keer een optie tot verlenging tot en met 31 december 2020. De gemeenten hebben de 
mogelijkheid om de overeenkomst jaarlijks te wijzigen. 
Bij de overweging of gebruik gemaakt zal worden van deze wijzigingsoptie kunnen verschillende factoren 
meespelen, zoals bijvoorbeeld politieke-, beleids-, en marktontwikkelingen en beschikbaar budget. De 
reden voor een tweejarig contract - en drie keer een jaarlijkse verlenging- is dat de inkoop voor het jaar 
2017 en 2018 wordt gebruikt om te experimenteren met duurzaam resultaatgerichte ondersteuning en de 
wijze waarop de regio dit verder vorm wil geven. De uitkomsten worden gebruikt richting een mogelijke 
nieuwe inkoop vanaf 2019. 

Bij vier aanbieders zitten er of onduidelijkheden in de inschrijving (zoals ontbrekende stukken of 
weggevallen tekst) of in hun plannen van aanpak. Met hen worden nog nadere gesprekken gevoerd. Zij 
maken kans dat hun aanbieding alsnog wordt gegund. 

De diverse percelen 
De inschrijvers hebben binnen de percelen Jeugd en Wmo gezamenlijk een ruim zorgaanbod gedaan, 
waarmee we de inwoner keuzevrijheid en maatwerk kunnen bieden. 

Binnen het perceel innovatie hebben achttien aanbieders inschreven. Hiervan voldoen acht inschrijvingen 
aan de voorwaarden. Deze plannen dragen bij aan een vernieuwing in ons zorgaanbod en werken toe naar 
een resultaatgerichte werkwijze. Van tien aanbieders binnen het perceel innovatie voldoen de inschrijvingen 
helaas niet. 

Bovenregionale afspraken essentiële functies en crisiszorg 
Voor de essentiële functies (zoals bijvoorbeeld klinische psychiatrische opnemingen, en gesloten 
jeugdzorg) en in mindere mate crisiszorg worden bovenregionaal afspraken gemaakt voor 2017 op het 
gebied van te contracteren partijen en tarieven. Deze vormen van jeugdhulp zij in de huidige aanbesteding 
opgenomen, onder voorbehoud van de bovenregionale afspraken. Wanneer de bovenregionale afspraken 
helder zijn, sluiten wij daar uiteraard bij aan. 

Consequenties andere aanbieders 
Voor inwoners die momenteel zorg ontvangen van een aanbieder die zich niet meer heeft inschreven, heeft 
dit geen gevolgen voor de zorgcontinuïteit. Dit omdat deze aanbieders gewoon zorg blijven leveren aan de 
bestaande cliënten totdat hun indicatie wijzigt of eindigt. Alleen nieuwe cliënten kunnen voor zorg in natura 
niet meer bij deze aanbieders terecht, maar er is voor hen ruim voldoende keuzevrijheid bij de andere 
aanbieders. 
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Vervolg: 

Communicatie 
Om recht te doen aan de zorgaanbieders als het gaat om het afsluiten van de contracten, staat op 22 
september een bijeenkomst gepland met alle zorgaanbieders die de opdracht gegund krijgen. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de overeenkomsten symbolisch ondertekend op het stadhuis van Woerden. De 
overeenkomsten zijn namelijk reeds tot stand gekomen op het moment van gunning, en dat is 8 september. 

Afronding aanbesteding 
Het resultaat van de aanbesteding wordt conform de planning op 8 september via TenderNed 
bekendgemaakt aan de inschrijvers.. 

Op 15 en 23 september wordt gestart met de eerste werksessies met de aanbieders die gegund zijn in het 
innovatieperceel. Parallel daaraan kan gestart worden met de dialooggesprekken met de gegunde 
zorgaanbieders voor het definitief vaststellen van de individuele jaarbudgetten. 

Borging afspraken 
Om de naleving van de raamovereenkomsten te waarborgen vindt periodiek een overleg plaats met de 
gecontracteerde aanbieders. Inkoop en Monitoring Utrecht-West (regionaal inkoopbureau) maakt een 
selectie van aanbieders waarmee gesprekken plaatsvinden. In deze overleggen wordt de 
managementinformatie besproken en de naleving van de raamovereenkomst bewaakt en waar nodig wordt 
bijgestuurd. De lokale teams worden periodiek actief gevraagd voor input voor de gesprekken. 

Later inschrijven 
Indien het aanbieders niet gelukt is om voor de sluitingsdatum in te schrijven wordt hen alsnog de kans 
geboden om op een later moment in te schrijven. Dit is vier keer per jaar mogelijk (elk kwartaal), te weten: 

- 25-31 maart 
- 24-30 juni 
" 24-30 september 
" 25- 30 november. 

Bijlagen: 

Geen 

De secretaris De burgemeester 

7 
P. Verhoeve mr. 
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