
NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD - Week 29 – 2017  

    Extra editie Inkoop 2018 
 

 
Beste aanbieders, 

 

Vorige week vrijdag zijn jullie middels de Nieuwsmailing week 28 geïnformeerd over de planning en het tijdpad van 

de inkoop 2018. In de mailing hebben we aangekondigd dat u in de loop van deze week uitgebreide informatie 

ontvangt over de inkooptrajecten. Dit doen we middels onderstaande informatie, waarbij we beseffen dat het een 

lange nieuwsmailing is. We vinden het echter belangrijk om onderstaande informatie met u te delen, omdat we 

graag duidelijk en transparant met u willen communiceren.  

 

1. Sociaal Domein regio Limburg-Noord  
Om gelijk een eventueel misverstand uit de weg te ruimen: de gemeente Venlo blijft in de regio Limburg-Noord en 

de gemeente Venlo blijft in de MGR; ook wat betreft de inkoop 2018. Toch gaat de  inkoop 2018 er op onderdelen 

wezenlijk anders uitzien dan de inkoop 2017. Voor de inkoop 2018 worden diverse inkooptrajecten en 

inkoopprocedures gevolgd en wordt onderscheid gemaakt tussen inkoop voor: 

 de regio 
 de gemeente Venlo 
 de gemeente Venlo als centrumgemeente 
 

De belangrijkste reden hiervoor is de krappe financiële situatie van de gemeente Venlo en de daardoor ontstane 

urgentie om ook in de inkoop Sociaal Domein zaken aan te passen.  

Maar nogmaals; binnen de regio Limburg-Noord hebben de 7 gemeenten besloten dat ze voor de inkoop in het 

Sociaal Domein als één regio blijven optrekken en dat alleen op onderdelen de gemeente Venlo de ruimte krijgt om 

nieuwe ontwikkelingen in gang te brengen. De gemeente Venlo doet dat via pilots, gebruik makend van de 

mogelijkheid daartoe in de overeenkomsten Sociaal Domein Limburg-Noord. 

 

Regionale taskforce 

Er komt een regionale taskforce bestaande uit vertegenwoordigers van de 7 gemeenten en van de MGR, die onder 

meer de opdracht krijgt om actief de ontwikkelingen te volgen van alle pilots in het Sociaal Domein Limburg-Noord 

(dus niet alleen die van de gemeente Venlo) en ervaring en kennis op te doen. 

Deze ervaringen en kennis worden gebruikt om beleidsmatig, inhoudelijk en inkoopmatig te komen tot voorstellen 

met als doel om als regio vanaf 1 januari 2019 weer te komen tot één gezamenlijke aanpak. 

 

Transformatieambitie 

Een ander belangrijk thema is de transformatieambitie van de regio Limburg-Noord. Op 23 november 2016 hebben 

we hierover een gezamenlijke bijeenkomst gehad met gemeenten, aanbieders en andere stakeholders. Recent – op 

1 juni 2017 – is er een aparte sessie met bestuurders en beleidsmedewerkers Sociaal Domein van de gemeenten 

geweest. Daarbij zijn 7 effecten benoemd die belangrijk zijn voor de ambitie van onze regio: 

1. Iedereen doet en telt mee. 
2. Ondersteuning en aandacht gericht op burgers / inwoners. 
3. Verandering in cultuur van samenwerken. 
4. Inwoners hebben regio op eigen leven. 
5. Inspelen op onrust door/met vernieuwing en verandering. 
6. Bevorderen van “eigen kracht” door “samenkracht”. 
7. Gemeenschappen hebben regie op eigen samenleven. 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/NIEUWSMAILING%202017%20-%20week%2028.pdf


De bestuurders hebben uitgesproken de prioriteit te leggen bij effect 2, 3 en 7. Waarbij effect 3 centraal staat, 

omdat “daarin alles bij elkaar komt”. 

Een vervolgstap is dat er ambtelijke werkgroepen komen die middels projectplannen (met concrete acties) de 

gekozen 3 effecten moeten uitwerken. Bij deze uitwerking worden ook onze aanbieders en andere stakeholders 

betrokken, zoals welzijnsinstellingen, woningbouwcoöperaties, zorgverzekeraars, GGD Limburg-Noord, 

consultatiebureaus en partijen die voorliggende voorzieningen leveren. Zodat, binnen de kaders, een breed en 

gedragen draagvlak ontstaat. 

 

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. 

 

 

2. Inkoop regio Limburg-Noord 
Over de planning en het tijdpad bent u geïnformeerd middels de Nieuwsmailing week 28. Hieronder u treft de meer 

inhoudelijke informatie aan. 

 

De 4 inkooptrajecten 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning  
Geen wijzigingen. 

 Maatwerkdiensten Jeugd  
De gemeente Venlo neemt – in ieder geval voor het jaar 2018 – geen diensten en producten af bij de 

gecontracteerde aanbieders; de gemeente Venlo maakt gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te 

wijken van het bepaalde in de overeenkomst.  

Zie verder hieronder bij Inkoop gemeente Venlo. 

 Maatwerkdiensten Wmo  
Beschermd Wonen maakt vanaf 1 januari 2018 geen onderdeel meer uit van dit inkooptraject. De gemeente 

Venlo als centrumgemeente voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg koopt Beschermd Wonen vanaf 1 

januari 2018 in via een Europese aanbesteding. 

De gemeente Venlo neemt – in ieder geval voor het jaar 2018 – geen diensten en producten af bij de 

gecontracteerde aanbieders op het perceel Begeleiding individueel; de gemeente Venlo maakt voor dit perceel 

gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te wijken van het bepaalde in de overeenkomst. 

Zie verder hieronder bij Inkoop gemeente Venlo. 

 Maatwerkdiensten Participatie 
Binnen dit inkooptraject is het perceel Verkenningstraject vervallen; de reden hiervoor is dat de gemeenten 

aangeven hiervan in de praktijk geen gebruik te maken. 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de percelen.  

 

Open house inkoopmodel 

Voor 2018 vindt de regionale inkoop plaats middels de inkoopprocedure van het open house model. De reden voor 

de keuze van het open house model is dat dit het beste aansluit bij onze regionale uitgangspunten: 

 de burger kiest 
 alle aanbieders die voldoen aan de toelatingseisen krijgen een overeenkomst 
 doorontwikkeling via Ontwikkeltafels 
 continue toetreding 
 

Open house is geen overheidsopdracht (“de burger kiest”) en daarmee ook geen aanbesteding. Met dit inkoopmodel 

zijn we niet gebonden aan de Aanbestedingswet en dus ook niet aan stringente publicatieverplichtingen en 

termijnen. De beginselen van non-discriminatie, gelijkheid en transparantie en de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur gelden uiteraard wel en moeten worden nageleefd. Open house is een doorontwikkeling van de 

bestuurlijke aanbesteding, zoals de MGR die voor de jaren 2016 en 2017 heeft gevolgd.  

 

 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/NIEUWSMAILING%202017%20-%20week%2028.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Nieuwsmailing%20week%2029%20-%20bijlage%201.pdf


Inkoop via Negometrix 

Evenals voor de inkoop 2017 vindt de inkoop 2018 plaats via Negometrix. In vergelijking met de uitvraag 2017 zijn er 

niet veel verschillen in de systematiek, zodat voor bestaande aanbieders de procedure herkenbaar is. We proberen 

het voor 2018 nog eenvoudiger te maken als voor 2017, met name door de volgende aanpassingen: 

 bestaande aanbieders die al een Ontwikkelovereenkomst hebben, hoeven niet meer mee te doen aan de 
Uitvraag algemene gegevens; 

 in plaats van het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) kunt u volstaan met het 
tekenen van een Eigen Verklaring ; 

 in plaats van het aankruisen van diverse eisen in het Programma van Eisen (PvE) kunt u volstaan met het akkoord 
gaan en het tekenen van het PvE. 

 

Voorlichtingsbijeenkomst 22 augustus  

Voor de inkoop 2017 hebben we op 8 augustus 2016 een voorlichtingsbijenkomst gehouden. Van vele aanbieders 

hebben we te horen gekregen, dat ze dit zeer op prijs stelden en daarom gaan we ook voor de inkoop 2018 een 

voorlichtingsbijeenkomst organiseren. 

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 augustus van 19.00 – 21.00 uur in het MFC de Zwingel te Melderslo 

(Beemdweg 4; 5962 AT). Aanbieders die willen deelnemen aan de bijeenkomst kunnen dit tot en met donderdag 17 

augustus kenbaar maken middels het sturen van een e-mail naar info@mgrsdln.nl o.v.v. het onderwerp “Aanmelding 

voorlichtingsbijeenkomst Limburg-Noord”. 

 

 

3. Inkoop gemeente Venlo 
Over de planning en het tijdpad bent u geïnformeerd middels de Nieuwsmailing week 28. Hieronder treft u de meer 

inhoudelijke informatie aan. 

 

De inkoopprocedures en -trajecten 

De gemeente Venlo koopt via diverse procedures de diensten in voor 2018. Hiervoor verwijzen wij u ook naar de 

presentatie die de gemeente Venlo en de MGR gebruikt hebben bij de informatiebijeenkomsten in week 27 en 28. 

 

De gemeente Venlo koopt in via de volgende inkoopprocedures: 

 Europese aanbesteding via de procedure Sociale en anders specifieke diensten (SAS) in 2 ronden voor: 
 Begeleiding individueel Wmo 
 Jeugd 
 Beschermd wonen (koopt de gemeente Venlo in als centrumgemeente Noord- en Midden-Limburg) 
 Algemeen maatschappelijk werk 

 Europese aanbesteding via de procedure Sociale en anders specifieke diensten (SAS) in 1 ronde voor: 
 preventie en bemoeizorg 

 Enkelvoudig onderhandse procedures voor enkele specifieke taken van de gemeente Venlo en van de gemeente 
Venlo als centrumgemeente 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen.  

 

Inkoop via Negometrix 

Alleen de SAS inkoopprocedures van de gemeente Venlo verlopen via Negometrix. Voor de onderhandse 

aanbestedingen worden de aanbieders die hiervoor worden uitgenodigd apart benaderd door de gemeente Venlo. 

 

 

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. 

  

mailto:info@mgrsdln.nl
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Inkoop2018/170704%20Presentatie%20Voorlichtingsbijeenkomst%204%20juli%202017%20aangepast%20FR-MGR.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/Nieuwsmailing%20week%2029%20-%20bijlage%202.pdf
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