
 

 
 

Onderwerp: Uitnodiging pré-ontwikkeltafel 11 juni 2014 

 

Maastricht, 4 juni 2014 

 

Geachte bestuurder(s), 

Namens de regiogemeenten Maastricht-Heuvelland nodig ik u uit voor onze tweede Pré-ontwikkeltafel 

in het kader van de inkoop Sociaal Domein. In afwijking van eerdere berichtgeving is de duur van 

deze bijeenkomst met een uur verlengd. Dit biedt een beter perspectief op resultaat. 

Datum 11 juni 2014 

Tijdstip 10.00 – 13.00 uur 

Locatie Gemeente Vaals, conferentiekamer, Von Clermontplein 15 Vaals  

Tijdens onze vorige bijeenkomst van 23 mei jl. is een tweetal onderwerpen aan bod geweest: 

basisovereenkomst en basisomzet. Het verslag is gepubliceerd op de website www.sociaaldomein-

maastricht-heuvelland.nl, evenals een eerste concept basisovereenkomst. In navolging van onze 

eerste sessie en mede op basis van de reacties die wij daarop van andere aanbieders hebben 

ontvangen, vervolgen wij beide thema’s in de tweede pré-ontwikkeltafel. 

Voor deze bijeenkomst zijn drie doelen gesteld: 

1. Komen tot een definitieve basisovereenkomst, dat direct na akkoord van de zes colleges ter 

ondertekening aan alle potentiële aanbieders zal worden voorgelegd. (45 min.) 

2. Komen tot een indeling van transitietafels, waarmee op alle belangrijke facetten van de te sluiten 

contracten per 1 oktober 2014 voorgesorteerd kan worden. (30 min.) 

3. Komen tot een basisomzet 2015, waarmee bestaande rechten hun voortgang vinden en waarbij 

ten aanzien van nieuwe trajecten eenduidige afspraken zijn gemaakt, gericht op teruglopende 

financiële middelen, kwaliteitbehoud en nieuw(e) aanbod(aanbieders). (90 min.) 

Parkeergelegenheid: Er wordt flink gebouwd en verbouwd in het centrum van Vaals. Dat betekent dat 

momenteel niet op het Von Clermontplein geparkeerd kan worden. Dat kan wel op parkeerterrein T 

Schanes. Je komt hier door op de N278 (Maastrichterlaan) rechtsaf te slaan bij Sjwats-jris (dit is een 

straatnaam) en vervolgens linksaf de Bloemendalstraat te nemen; het parkeerterrein ligt aan de 

linkerkant, circa 50 meter na de kruising met de Bosstraat. Als T Schanes vol is, kan ook geparkeerd 

worden langs de Bloemendalweg en bij zorgcentrum Langedael. Van daaruit ligt het gemeentehuis op 

5 minuten loopafstand. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleiders Inkoop Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 

 

 

R. Kramer en M. Simons 
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