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Geactualiseerde planning inkoop sociaal domein 
 

3 september 2014 
 
Omdat in de landelijke media kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de voortgang van 
gemeentelijke inkooptrajecten in het sociale domein en de grote negatieve gevolgen daarvan, 
informeren we u over voortgang en de meest actuele planning van het inkooptraject Maastricht-
Heuvelland. De essentie van dit bericht is dat we op 1 oktober aanbieders nog geen volledige 
zekerheid kunnen bieden, maar wel voldoende. Aanbieders zelf hebben er bij ons op 
aangedrongen een zorgvuldig proces te doorlopen en voorzien geen negatieve gevolgen van de 
geactualiseerde planning.  
 

Voor de zomer is de aanpak voor het tweede deel van het inkooptraject en de bijbehorende 

planning aangereikt. De uitvoering met ontwikkeltafels is in volle gang conform planning en met 

goede resultaten. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat voorbereiding en vaststelling van 

dienstverleningsovereenkomsten met bijlagen bijzondere aandacht en een nadere uitwisseling van 

gegevens vraagt. In de ontwikkeltafels DVO en Prijs-Prestatie is in samenspraak tussen 

gemeenten en aanbieders een breed gedragen aanpak ‘ontwikkeld , waarin een aantal bijlagen bij 

de DVO worden prijs, prestatie en kwaliteitseisen aan aanbieders uitgevraagd in een door hen in te 

vullen bijlage bij de overeenkomst. Aanbieders moeten zelf omvang en prijs voorstellen maar 

binnen de door gemeenten vastgestelde kaders. Daarmee wordt vermeden dat gemeenten op 

basis van onvolledige en/of onjuiste gegevens de verantwoordelijkheid voor de haalbaarheid van 

de uitvoering teveel naar zich toetrekt zonder voldoende inhoudelijke en cijfermatige kennis van 

zaken. 

 

De uitgevraagde gegevens kunnen vervolgens worden vertaald in indicaties van volumina en 

budgetten. Op basis van deze inzichten kan voldoende draagvlak en vertrouwen voor alle partijen 

worden verkregen mede in relatie met de begroting. Door zowel voorstel DVO en uitvraag voor te 

leggen alsmede de resultaten van de uitvraag te verwerken in een voorstel, worden de colleges 

meegenomen in het proces van contractering en in de besluitvorming gefaciliteerd. 

 

Van de zijde van aanbieders is in de ontwikkeltafels ook de wens uitgesproken om de afronding en 

vaststelling van de overeenkomsten niet te forceren. Op basis van de genomen besluiten en de 

beschikbare informatie in relatie met de werkwijze van ontwikkeltafels, is aangegeven dat 

voldoende input bestaat voor het voorbereiden van 2015. De vastgestelde beleidskaders en de 

indicatieve duiding van budgetten zoals aangereikt in de collegenota voor de zomer geeft wat dat 

betreft voldoende houvast. 

 

Naast de al gegeven informatie wordt met de nadere uitwerking van het DVO en de daarbij 

aangereikt kaders voor het invullen van de bijlagen voldoende tegemoetgekomen aan de wens om 

duidelijkheid te hebben voor 1 oktober. Nadrukkelijk is door aanbieders de voorkeur uitgesproken 

om iets meer tijd te nemen om te komen tot een waarschijnlijk beter doorgesproken en met meer 

draagvlak verkregen DVO en set van afspraken.  

 

De geactualiseerde planning ziet er alsvolgt uit: 
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WAT WANNEER 

1. OT1-1 en OT2-1 15 augustus 

2. OT3-1 en OT4-1 20 augustus 

3. OT1-2 en OT2-2 5 september 

4. OT3-2 en OT4-2 10 september 

5. IPG 11 september 

6. Verslagen laatste OT’s 15 september 

7. Voorlopige stukken (DVO + kaders + bijlagen) 
(voor DG & PHO) 

15 september 

8. DG 17 september 

9. Virtueel OT tot en met ….. 19 september 

10. Definitieve stukken (DVO + kaders + bijlagen) 
(memo met aanpassingen) 

22 september 

11. PHO 24 september 

12. Uitvraag aanbieders onder voorbehoud van 
goedkeuring colleges 

25 september 

13. Colleges 30 september 

14. Deadline indienen aanbieding 10 oktober 

15. 1e analyse aanbod tot en met ….. 15 oktober 

16. DG 15 oktober 

17. Verdere analyse aanbod en afronden overzicht 
dienstverlening per gemeente tot en met ….. 

 
24 oktober 

18. Verzenden stukken naar DG en PHO 24 oktober 

19. Extra DG 27 oktober 

20. PHO 29 oktober 

21. Uitwerken definitief voorstel voor colleges voor ….. 6 november 

22. Colleges 11 november 

23. Sluiten definitieve overeenkomsten voor ….. 15 november 

 

Deze planning maakt duidelijk dat aanbieders middels collegebesluiten in de komende periode  

 voor 1 oktober (nl 30 september) weer aanvullende duidelijkheid krijgen over wat er van 

hen wordt verwacht en wat zij van de gemeenten mogen verwachten  

 voor 1 november (nl het PHO van 29 oktober) middels volledige voorgenomen besluiten 

een compleet beeld krijgen 

 uiterlijk 15 november definitieve, juridisch geborgde zekerheid hebben 

 

Deze planning kent een uitermate strak tijdpad en geen ruimte om uit te wijken. Redenen hiervoor 

zijn: 

 werkwijze volgens spelregels van het bestuurlijk aanbesteden met voldoende tijd voor 

reacties via website; 

 besluitvormingstrajecten door directies, portefeuillehouders en colleges; 

 voldoende tijd voor aanbieders om de uitvraag te kunnen beantwoorden; 

 tijd om vanuit de aanbiedingen te komen tot definitieve DVO’s inclusief een overall beeld op 

hoofdlijnen hoe het aanbod en budget per gemeente per productsoort/dienstverlener 

uitpakt 

 

Inmiddels heeft de directiegroep op 3 september ingestemd met het dusdanig inrichten/tijdelijk 

versterken van de projectorganisatie, dat het de geactualiseere planning gerealiseerd kan worden. 

 


