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Betreft: Aanbesteding en inkoop van dienstverlening op grond van de Jeugdwet en Wmo voor het jaar 
2016.  

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Met deze brief informeren wij u over de aanbesteding en inkoop van dienstverlening op grond van de 
Jeugdwet en Wmo voor het jaar 2016.  
 
Graag informeren wij u over het proces tot nu toe.  
 
De drie colleges van Den Helder, Texel en Schagen hebben een gezamenlijke inkoopstrategie 
vastgesteld. Op basis daarvan is de inkoopgroep Kop3 (bestaande uit medewerkers van alle drie de 
gemeenten) gestart met de voorbereidingen van de inkoop voor 2016. De voorbereiding en uitvoering 
van de inkoopprocedure wordt gezamenlijk gedaan, daarna sluit iedere gemeente zelf een 
overeenkomst af met de aanbieders. 
 
Uitgangspunten inkoop 2016 
De inkoop is gericht op zorg in natura. Aanbieders leveren hulp en ondersteuning voor jeugdigen en 
volwassenen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. 
Voor 2016 zijn met behoud van kwaliteit en keuzevrijheid drie hoofduitgangspunten in de 
inkoopstrategie vastgelegd. Het gaat hierbij om; 
1. Verlagen administratieve lasten, door: 
            - procesoptimalisatie bij de uitvoering en het inkooptraject,  
            - waar mogelijk samenvoegen van zorgsoorten, en  
            - gemeentelijke samenwerking; 
2. Grip op budgetten.   
De budgetten die wij van het Rijk ontvangen zijn mede leidend voor de tarieven 2016. De drie 
samenwerkende gemeenten behouden de eigen financiële verantwoordelijkheden.   
3. Vernieuwen waar mogelijk.  
 
Productgroepen inkoop 
In de offerteaanvraag 2016 zijn de algemene kwaliteitseisen voor jeugd en WMO geborgd. Voor de 
inkoop 2016 zijn de producten ingedeeld in 12 productgroepen. Voor elk van deze productgroepen is 
een Programma van Eisen opgesteld, waarin de specifieke eisen zijn aangegeven, te weten: 
- Jeugdbescherming & jeugdreclassering 
- Crisistoegang 
- Crisishulp & - opvang 
- JeugdzorgPlus 
- Residentiële hulp en 3-milieusvoorzieningen 
- Pleegzorg 
- Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ 
- Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
- Specialistische ambulante hulp en dagbehandeling (niet GGZ) 
- Begeleiding Wmo & jeugd 
- Dagbesteding Wmo & jeugd 
- Kortdurend verblijf Wmo & jeugd 
 
Marktverkenningen 
In twee marktverkenningen in september hebben de gemeenten deze uitgangspunten gedeeld met 
aanbieders. De eerste marktverkenning betrof Wmo/jeugd begeleiding, dagbesteding en kortdurend 
verblijf. De tweede had betrekking op specialistische ambulante hulpverlening en dagbehandeling 
jeugd. Het doel van deze marktverkenningen was om samen met de aanbieders te komen tot een 
vereenvoudiging van de producten / tarieven. De reacties van aanbieders op deze marktverkenningen 
waren positief. 
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Aanbestedingsproces voor 2016 
Op 16 september 2015 is de aanbestedingsprocedure via Tenderned als aanbestedingsplatform 
gestart. Er wordt meervoudig onderhands aanbesteding gevolgd. Dit betekent dat de aanbieders een 
uitnodiging hebben ontvangen om deel te nemen aan de aanbesteding. 
 
De aanbesteding voor de vrij gevestigde GGZ-aanbieders verloopt niet via Tenderned, maar via een 
digitaal formulier dat zorgt voor een vereenvoudigd proces en minder administratieve lasten voor deze 
beroepsgroep. 
 
Aanbieders kunnen tot half oktober offertes indienen. Daarna zullen de raamovereenkomsten worden 
opgesteld. De planning is dat half november de raamovereenkomsten door alle partijen worden of zijn 
getekend. 
 
Betrokken aanbieders  
De meervoudig onderhandse aanbesteding houdt in dat in principe alleen de aanbieders van dit jaar 
zijn uitgenodigd, aangevuld met aanbieders die we nodig hebben voor een dekkend en passend 
kwalitatief aanbod van zorg en keuzemogelijkheid voor de cliënt. 
 
Planning aanbesteding 
 

Data Activiteiten 

16 september Start aanbesteding 

17 september – 2 oktober Start vragen stellen 

7 oktober Nota van inlichtingen (beantwoording vragen) 

14 oktober Sluitingsdatum offertes / 11 uur 

15 oktober - 6 november  Beoordeling offertes 

9 november - 12 november Ondertekenen overeenkomsten 

 
Na afronding van deze aanbesteding brengen wij u op de hoogte van de uitkomsten.  
 
Onderwerpen 2016  
In 2016 gaan wij de transformatie verder vormgeven. Onderwerpen waar wij ons op gaan richten zijn: 
- Verder harmoniseren van tarieven. 

- Aansluiting innovatietafels en transitietafels. De transformatie zal in fasen en onder meer met   

              velddialogen (transitie- en innovatietafels) verlopen. De thema’s worden in samenspraak met betrokken  
              organisaties vastgesteld. 

- Het verder vormgeven van objectieve criteria voor gunning.  
- Vereenvoudiging producten verder doorvoeren.  
- Digitalisering processen. 
- Vormgeven aan bovenregionale samenwerking. 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Den Helder, 27 oktober 2015. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


