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Contractering Beschermd Thuis 1 oktober 2021 --

BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE

Z (Zoë) Cremers 043 - 350 5969

E-MAILADRES FAXNUMMER UW REFERENTIE

Zoe.Cremers@maastricht.nl 043 - 350 4141

  

Geachte meneer/mevrouw,

Op 31 mei 2021 hebben wij u middels een marktconsultatie geïnformeerd over onze plannen ten 
aanzien van de contractering beschermd thuis (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) per 
01-01-2022. Destijds hebben wij aangegeven dat beschermd thuis middels een taakgerichte 
opdracht in de markt gezet zou worden voor een periode van 3 jaar (met verlenging). 

Inmiddels is gebleken dat het niet mogelijk is voor Maastricht om voor 2023 en verder aan te 
besteden namens de regio Maastricht-Heuvelland. Dit betekent dat er nu enkel contracten kunnen 
worden gesloten voor het jaar 2022. 

Concreet betekent dit: 
 Dat de taakgerichte opdracht beschermd thuis pas op zijn vroegst 1 juli 2022 zal ingaan;
 Dat voor de periode van 01-01-2022 tot de ingangsdatum van de taakgerichte opdracht, 

beschermd wonen wordt gecontracteerd via een open house constructie. De 
maatschappelijke opvang blijft tot de ingangsdatum van de taakgerichte opdracht 
gesubsidieerd. 

Proces planning
Graag willen wij op korte termijn met u in gesprek over wat dit betekent voor u en hoe we met elkaar 
deze tijd het beste kunnen overbruggen. 
Hiervoor organiseren wij 2 ontwikkeltafels. 

Eerste ontwikkeltafel: Vrijdag 8 oktober van 09.00 – 11.00 uur.
Tijdens deze eerste ontwikkeltafel kunt u aangeven wat volgens u de beste manier is om deze 
overbruggingsperiode in te richten. 

Tweede ontwikkeltafel: donderdag 21 oktober van 14.00 – 16.00 uur 
In deze tweede ontwikkeltafel zullen wij presenteren hoe wij uw input verwerkt hebben en hoe de 
contractering voor de overbruggingsperiode eruit komt te zien. Daarnaast zullen wij dan ook 
aangeven wat de planning is voor de taakgerichte opdracht beschermd thuis. 
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Voorlopige planning inkoop 2022:
Vrijdag 8 oktober Eerste ontwikkeltafel
Donderdag 21 oktober Tweede ontwikkeltafel
Maandag 1 november Publicatie opdracht
Dinsdag 9 november Deadline indienen Nota van inlichtingen
Dinsdag 16 november Reactie nota van inlichtingen
Woensdag 17 tot en met donderdag 25 
november

Inleveren offerte

Maandag 15 december Gunning

Graag horen wij van u of u aanwezig bent bij de ontwikkeltafels en met hoeveel personen. Wij vragen 
u met maximaal 2 personen te komen zodat de groep niet te groot wordt. 
U kunt dit mailen naar InkoopteamSD@maastricht.nl.

De ontwikkeltafel zal op locatie plaatsvinden. De adresgegevens ontvangt u na aanmelding.
Met het bovenstaande vertrouwen we u vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Richard Hönen
Manager bedrijfsvoering
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