NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 28 – 2017

Ontwikkeltafels
De gemeenten hebben op 6 juli de voorstellen van de ontwikkeltafels besproken. Ze hebben alle voorstellen
overgenomen, op de volgende puntjes na:

het voorstel over de NHC-component voor Beschermd wonen: dit voorstel is ingehaald doordat Beschermd
wonen in 2018 niet meer bestuurlijk wordt ingekocht;

het moment van invoering van de wijzigingen: dit jaar was het voor het eerst mogelijk om wijzigingen direct na
de besluitvorming in te voeren. Echter vanwege alle andere ontwikkelingen rond de inkoop vinden de
gemeenten het belangrijk om de overeenkomsten tot 1 januari 2018 zo min mogelijk ‘overhoop te halen’.
Daarom hebben de gemeenten besloten alleen het voorstel tot invoering van een penaltysysteem meteen in te
voeren (meer informatie hierover vindt u verderop in deze Nieuwsmailing).

Inkoop 2017
1. Invoering penaltysysteem
Per 15 juli a.s. wordt een penaltysysteem in de overeenkomsten opgenomen. Daartoe wordt artikel 6 van de
Raamovereenkomsten Sociaal Domein als volgt gewijzigd:
Artikel 6 Penalty’s en ontbinding
1. Als Opdrachtnemer zich niet aan de afspraken in deze overeenkomst en in de Ontwikkelovereenkomst houdt,
kunnen Gemeenten een penalty toepassen. De penalty’s zijn:
a. geen Opdrachten aan Opdrachtnemer toekennen;
b. de betalingen aan Opdrachtnemer opschorten;
c. de overeenkomst ontbinden in combinatie met ontzegging van de mogelijkheid om weer tot de
overeenkomst toe te treden gedurende een jaar.
Gemeenten kunnen een proeftijd aan een penalty verbinden.
2. Penalty’s kunnen op productniveau, op perceelsniveau of op contractniveau worden opgelegd.
3. Bij het opleggen van penalty’s volgen Gemeenten het onderstaande proces (afhankelijk van de ernst van de
overtreding kunnen stappen worden overgeslagen):
1 ‘Overtreding’ door
Opdrachtnemer
2 Opdrachtnemer laat
de termijn verstrijken
3 Opdrachtnemer laat
de termijn nogmaals
verstrijken

Hersteltermijn voor Opdrachtnemer om de overtreding ongedaan te
maken, al dan niet conform een door Opdrachtnemer op te stellen en
door Gemeenten goed te keuren verbeterplan.
Tweede hersteltermijn voor Opdrachtnemer, gedurende welke termijn:
- Opdrachtnemer geen Opdrachten toegekend krijgt, of;
- de betalingen aan Opdrachtnemer worden opgeschort.
Ontbinding overeenkomst in combinatie met ontzegging van de
mogelijkheid om weer tot de overeenkomst toe te treden gedurende een
jaar.

4. Gemeenten kunnen de overeenkomsten eenzijdig en per direct bij buitenrechtelijke verklaring ontbinden.
5. In geval van ontbinding overleggen Partijen met elkaar over de mogelijke overname van verplichtingen, zoals
personeel en lopende Opdrachten door een van de andere Opdrachtnemers. Op verzoek van Gemeenten
draagt Opdrachtnemer alle gegevens die benodigd zijn om de lopende Opdrachten over te nemen, over aan
Gemeenten dan wel een van de andere Opdrachtnemers. Opdrachtnemer werkt volledig mee aan de
overname.
6. Gemeenten zijn in geval van ontbinding geen schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd.
Een aanbieder die zich niet kan vinden in de toevoeging van het Penaltysysteem aan artikel 6 van de bestaande
Raamovereenkomsten, kan op grond van artikel 9 van de Ontwikkelovereenkomst de Raamovereenkomst opzeggen.

Het penaltysysteem betreft de volgende Raamovereenkomsten:

Domein 2 Onafhankelijke cliëntondersteuning

Domein 4 Maatwerkdiensten Jeugd

Domein 5 Maatwerkdiensten Wmo

Domein 6 Maatwerkdiensten Participatie
2. Eenheid vervoer
Voor 2017 is het product Vervoer ingekocht met de eenheid “etmaal”. Uit vragen van aanbieders maken we op dat
niet altijd duidelijk is wat wij met de eenheid etmaal bedoelen. Met de eenheid etmaal wordt bedoeld een heen- en
terugrit. Bij een verblijfsperiode bij logeren of bij behandeling met verblijf (alleen bij Jeugd) betreft het een heen- en
terugrit per verblijfsperiode.

Inkoop 2018
In de loop van volgende week ontvangt u van ons uitgebreide informatie over de inkooptrajecten 2018.
Vooruitlopend daarop ontvangt u de planning en het tijdpad van de inkooptrajecten, mede omdat veel aanbieders
daarom hebben gevraagd. Omdat we nog besluitvorming moesten afwachten konden we dat helaas niet eerder
doen.
1. Planning en tijdpad inkooptrajecten gemeente Venlo
Tijdens de 4 informatiebijeenkomsten van de gemeente Venlo en de MGR zijn de aanbieders Jeugd, Wmo en
Beschermd wonen geïnformeerd over de indicatieve planning van de inkooptrajecten Venlo. Via onze Nieuwsmailing
van week 27 zijn alle aanbieders daarover geïnformeerd.
Deze planning en tijdpad ziet er als volgt uit:
Fase 1 Selectie gegadigden
Aankondiging van een opdracht op TenderNed
Publicatie Selectieleidraad op Negometrix
Uiterste datum indienen vragen
Uiterste datum verstrekken Nota van Inlichtingen
Inschrijving met Bekwaamheidsdossier
Afronding beoordeling
Communicatie naar (niet) geselecteerde partijen

24 juli 2017
24 juli 2017
10 augustus 2017 12.00 uur
17 augustus 2017
28 augustus 12.00 uur
04 september
04 september 2017

Fase 2 Inschrijving en gunning opdracht
Verzenden offerteaanvraag
Voorlichting / sparringssessie
Vragen indienen
Antwoorden versturen
Offertes indienen
Beoordeling
Gesprekken
Definitieve offerteaanvraag
Inleveren offerte
Voorlopige gunning
Definitieve gunning

05 september 2017
07 september 2017
12 september 2017 12.00 uur
19 september 2017
29 september 2017 12.00 uur
04 oktober 2017
05 oktober t/m 12 oktober 2017
16 oktober 2017
23 oktober 2017 12.00 uur
27 oktober 2017
20 november 2017

Deze planning is nog onder voorbehoud; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Dit betreft de inkooptrajecten:






Begeleiding individueel Wmo
Jeugd
Beschermd wonen (koopt de gemeente Venlo in als centrumgemeente Noord- en Midden-Limburg)
Algemeen maatschappelijk werk

2. Planning en tijdpad inkooptrajecten regio Limburg-Noord
In onze oorspronkelijke planning zouden we op vrijdag 21 juli starten met deze inkooptrajecten. Echter, dan zouden
beide inkoopprocedures (Venlo en regio) ongeveer tegelijkertijd starten en voor een groot gedeelte ook parallel aan
elkaar gaan verlopen. Bovendien zou de procedure dan voor een groot gedeelte in de zomervakantie vallen.
We hebben daarop – na consultatie van een 10-tal aanbieders (groot, midden en klein (zzp’ers) – besloten om ons
geplande tijdpad aan te passen. Dit ziet er nu als volgt uit:
Aankondiging van een opdracht op TenderNed
Publicatie Inkoopdocument en bijlagen op
Negometrix
Voorlichtingsbijeenkomst
Deadline indienen aanbieding
Eventuele herstelactie en –termijn
Beoordeling
Ondertekening overeenkomst door gemeenten
Ingangsdatum overeenkomst

14 augustus 2017
14 augustus 2017
22 augustus 2017
24 september 2017
7 kalenderdagen
25 september t/m 27 oktober 2017
01 november 2017
1 januari 2018

Deze planning is nog onder voorbehoud; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Dit betreft dezelfde inkooptrajecten als voor de inkoop 2017, namelijk:

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Maatwerkdiensten Jeugd

Maatwerkdiensten Wmo

Maatwerkdiensten Participatie

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account meld u zich dan aan via
de homepage, beneden in het scherm.

MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
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