
 

 

 

Tweede fysieke pré-ontwikkeltafel 
Gemeentehuis Vaals, 11 juni 2014, 10.00-13.00 uur 

Agenda 
 

1. Opening  
2. Basisovereenkomst 

a. Inbreng bijlagen A (voorstel I. Bierma) en B (samenvatting reacties) 
b. Behandelen voorstel hr. Bierma 
c. Evt. Inventarisatie opmerkingen/aanvullingen van aanwezigen 
d. Conclusies ten behoeve van besluitvorming basisovereenkomst 

3. Indeling transitietafels 
a. Inbreng bijlage C (proces inkoop v.a. juli 2014)   
b. Inventarisatie van ideeën en motiveringen 
c. Conclusies ten behoeve van in te richten transitietafels 

4. Basisomzet 2015 
a. Inbreng bijlagen D (basisomzet 2015) en E (memo J. Hoenderkamp) 
b. Vaststellen te bespreken parameters 
c. Discussie per parameter 
d. Conclusies ten behoeve van basisomzet 

5. Sluiting 

Doelstellingen Pré-ontwikkeltafel 
1. Komen tot een gedragen basisovereenkomst met daarin: 

a. Afspraken proces om te komen tot overeenkomsten 2015 
b. Afspraken proces om te komen tot transformatie 2015-2018 (ontwikkeltafels, 

thema’s om in 2014/2015 nader te onderzoeken/bespreken) 
2. Komen tot input voor een effectieve indeling van de transitietafels 

augustus/september 2014 
3. Komen tot een eerste aanzet om de basisomzet te bepalen, zonder over specifieke 

cijfers per organisatie/doelgroep te spreken. 
 

  

    Inkoop Sociaal Domein | Maastricht - Heuvelland 



Bijlage A: Notitie met betrekking tot concept basisovereenkomst (dhr. I. Bierma) 
 “De concept basisovereenkomst zoals opgesteld op basis van de POT 1 staat voor POT 2 opnieuw geagendeerd. 

Afgezien van diverse detailverbeteringen vallen er twee opmerkingen van meer fundamentele aard te maken…” 

Bijlage B: Samenvatting van de reacties op de gepubliceerde stukken naar aanleiding van de 
Pre-ontwikkeltafel d.d. 23 mei 2014 (dhr. M. Simons) 

 “Op 26 mei jl. zijn twee documenten gepubliceerd op de site sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl: een verslag van 
de bijeenkomst en een onverbindend concept basisovereenkomst. Het verslag is een actuele versie inclusief de reacties 
daarop. De reacties op het onverbindende concept basisovereenkomst zijn hieronder samengevat…” 

Bijlage C: Proces inkoop, van pre-ontwikkeltafel  naar contracten 2015 per 1 oktober 2014 
(dhr. M. Simons) 

 “Uitgangspunten 
 1. Op twee manieren worden thema’s bespreekbaar gemaakt: 

 a. Fysieke ontwikkeltafels 
 b. Indirecte dialoog via de site…” 

Bijlage D: Basisomzet 2015, conceptversie 1.2 (dhr. M. Simons) 
 “Inleiding 
 Dit is een ‘groeidocument’ ter ondersteuning van het inkoopproces transitie sociaal domein voor het onderdeel 

basisomzet 2015. In dit document wordt niet ingegaan op het document basisovereenkomst. 
 In twee fasen wordt toegewerkt naar contracten…” 

Bijlage E: Memo tbv POT 2: Input voor budgetafspraken ZiN (dhr. J. Hoenderkamp) 
 “Inleiding 
 De 6 gemeenten in Maastricht-Heuvelland zijn recent begonnen met de inkoop van de taken in het sociale domein 

waarvoor zij in 2015 e.v. verantwoordelijk zijn. Het structureel belangrijkste spoor in dit inkoopproces betreft het 
inrichten van een structurele overlegstructuur, waarbinnen gemeenten en aanbieders in gezamenlijkheid (en met 
behoud van eigen rollen en posities) invulling kunnen geven aan de opdrachtgever- opdrachtnemer relatie….” 


