
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: De heer H. van der Linde 

Onderwerp: Aanbesteding WMO / Jeugdwet Gemeente NOP 

Datum indiening vragen: 31 augustus 2018 

 

 

Vraag 1: 

Is de aanbesteding al uitgeschreven? Wat is het sluitingstermijn? 

Antwoord: 

Uit de vraagstelling blijkt niet duidelijk welke aanbesteding / aanbestedingen 

worden bedoeld. 

 

Voor de producten dagactiviteiten, ondersteuning, persoonlijke verzorging en 

kortdurend verblijf is geen nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Het huidige 

contract zoals is ingegaan met ingang van 1-1-2018 blijft van kracht. Dit is een 

overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Voor de Jeugd GGZ loopt op dit moment een aanbesteding van de zgn. 

essentiële functies, deze is in week 35 op TenderNed gepubliceerd. De 

Aankoopcentrale Flevoland treedt hierbij namens de deelnemende gemeenten 

in Flevoland op als aanbestedende dienst. 

 

De gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben in week 36 op TenderNed een 

gezamenlijke aanbesteding basis- en specialistische JGGZ gepubliceerd. 

 

 

Vraag 2: 

Is de aanbesteding vergelijkbaar met de aanbesteding voor 2015? Zo niet, wat is er 

anders in de aanbesteding? 

Antwoord: 

Voor de producten dagactiviteiten, ondersteuning, persoonlijke verzorging en 

kortdurend verblijf is geen nieuwe aanbesteding uitgeschreven.  

 

Het huidige contract is vooral ingestoken op continuering van zorg. Voor de 

nieuwe contractering is vooral ook de benodigde transformatie van het totale 

zorgaanbod noodzakelijk. Hierbij ligt de focus op preventie, waarbij de groei 

van duurdere zorg afneemt en wordt geïnvesteerd in het voorkomen van de 

zorgvraag.  

 

De aanbesteding en contractering voor de basis en specialistische JGGZ is 

voorheen uitgevoerd door de Aankoopcentrale Flevoland. Met ingang van 1-1-

2019 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inkoop van de basis- en 

specialistische JGGZ. Deze aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed in week 

36. Uitgangspunt is het zgn. Zeeuws Model. Alle inschrijvers op wie de gestelde 

uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn en die voldoen aan de in dit 

aanbestedingsdocument gestelde voorwaarden, geschiktheidseisen en 

minimumeisen krijgen een raamovereenkomst gegund. De tarieven daarvoor 

zijn door de gemeenten vastgesteld en liggen dus op voorhand vast.  

 

 



Vraag 3: 

Zijn de tarieven voor de dagbesteding en ambulante begeleiding voor 2019 bekend? 

Kunnen deze tarieven vermeld worden? Wordt er dezelfde methode gehanteerd als in 

2015 met bandbreedte? Zo niet, welke methode wordt dan toegepast? 

Antwoord: 

Nee, op dit moment is nog niet duidelijk of de tarieven dagbesteding en 

ondersteuning voor 2019 worden aangepast met een indexatie. 

Een wijziging van de methodiek met de bandbreedtes is niet van toepassing.  

 

Vraag 4: 

Op Dinsdag 28 augustus heeft Omegazorg een zaak aangespannen bij de rechtbank 

betreffende de aanbesteding van de gezamenlijke Flevolandse gemeentes. Is de 

methodiek van die aanbesteding vergelijkbaar met de aanbesteding voor de 

WMO/Jeugdwet van de Gemeente NOP.? Heeft de uitspraak van de rechtbank invloed op 

de aanbesteding van de Gemeente NOP? 

Antwoord: 

De aanbestedingen waar naar gerefereerd wordt zijn onderling niet met elkaar 

te vergelijken.  

 

De aanbesteding Residentiële Jeugdzorg die is uitgevoerd door de 

Aankoopcentrale regio Flevoland had tot doel een contract te sluiten met één 

jeugdzorgaanbieder of een samenwerkingsverband van aanbieders die het 

totale pakket aan producten t.a.v. residentiële jeugdzorg kan/kunnen bieden.  

 

Op 11 september heeft de Rechtbank in het kortgeding over de Residentiële 

Jeugdzorg geoordeeld in het voordeel van de Aankoopcentrale regio Flevoland. 

De vorderingen van de Omega Groep zijn afgewezen. 

 

Vraag 5: 

Wordt de aanbesteding en de uitkomsten hiervan gedeeld met de gemeenteraad? 

Wanneer wordt dit op de agenda gepland? 

Antwoord: 

De Aankoopcentrale regio Flevoland is belast met de uitvoering van bovenlokale 

taken in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. De colleges en raden van 

de deelnemende gemeenten hebben deze taken bij besluit hebben opgedragen 

aan de Centrumregeling. In het Dienstverleningshandvest zijn kaders voor de 

uitvoering meegegeven. Zowel de Centrumregeling als het 

Dienstverleningshandvest zijn vastgesteld door de colleges en raden van de 

deelnemende gemeenten. Voor de aanbestedingen die worden uitgevoerd door 

de Aankoopcentrale regio Flevoland geldt dat deze aanbestedingen en de 

uitkomsten daarvan niet specifiek worden gedeeld met de gemeenteraad.  

 

Voor de aanbestedingen die worden uitgevoerd door de gemeente zelf geldt dat 

het inkoopbeleid en, in dit geval, het Programma Krachtig Noordoostpolder 

kaderstellend zijn voor de inkopen die binnen het sociaal domein plaatsvinden. 

Aanbestedingen en de uitkomsten daarvan worden niet specifiek gedeeld met 

de gemeenteraad.  

 

In de Gemeentewet, artikel 160, lid 1 e is geregeld dat het college bevoegd is 

tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten. 

 

Ter informatie: Europese Aanbestedingsprocedures zijn volledig digitaal en voor 

alle geïnteresseerden te volgen op www.tenderned.nl 

 

Zie onderstaande links met aanbestedingen: 

 

Aanbesteding Jeugdhulp met verblijf, aanbestedende dienst Aankoopcentrale  

http://www.tenderned.nl/


https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/129760  

 

Aanbesteding Jeugd GGZ essentiële functies, aanbestedende dienst 

Aankoopcentrale  

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/145233 

 

Aanbesteding Jeugd GGZ, basis en specialistisch. 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/146063  

 

Datum beantwoording vragen: 12-09-2018 

Contactpersoon: Evelien Klompe 

E-mail adres:  e.klompe@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-13 32 56 43 
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