NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 2 – 2018

Continue toetreding en uitbreiding aanbod inkoop 2018
Op onze website staat vanaf nu onze werkwijze voor de continue toetreding en de uitbreiding van percelen en
producten voor de inkoop 2018. De werkwijze vindt u hier.

Inkoop gemeente Venlo versus inkoop regio Sociaal Domein Limburg-Noord
Onderstaande is al meerdere malen gecommuniceerd via de Inkoopdocumenten en Nieuwsmailings, maar we
krijgen hier toch nog vragen over. Vandaar dat we dit nogmaals opnemen in deze mailing.
In de beschrijving Maatwerkdiensten Wmo Sociaal Domein Limburg-Noord staat op pag. 3:
De gemeente Venlo maakt wel onderdeel uit van deze inkoopprocedure, maar neemt – in ieder geval voor het jaar
2018 – geen diensten en producten af bij de gecontracteerde aanbieders voor de Maatwerkdiensten Wmo, perceel 1
Begeleiding individueel. Voor dit perceel maakt de gemeente Venlo gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van
pilots af te wijken van het bepaalde in de overeenkomst.
In de beschrijving Maatwerkdiensten Jeugd Sociaal Domein Limburg-Noord staat op pag. 3:
De gemeente Venlo maakt wel onderdeel uit van deze inkoopprocedure, maar neemt – in ieder geval voor het jaar
2018 – geen diensten en producten af bij de gecontracteerde aanbieders voor de Maatwerkdiensten Jeugd. De
gemeente Venlo maakt gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te wijken van het bepaalde in de
overeenkomst.
Bovendien maakt Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2018 geen onderdeel meer uit van het regionale inkooptraject.
De gemeente Venlo als centrumgemeente voor de gemeenten in Midden-Limburg en Noord-Limburg (uitgezonderd
de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar) koopt Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2018 in via een Europese
aanbesteding.

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 of
af via de homepage, beneden in het scherm.
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