
NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 38 – 2017 

  

 
  
Inkoop gemeente Venlo 
  
Met onze nieuwsmailings van week 28, 29, 32 en 34 bent u geïnformeerd over de inkoop 2018 voor de regio 
Limburg-Noord en voor de gemeente Venlo. Met deze Nieuwsmailing geven wij u informatie over de inkoop 2018 
voor de gemeente Venlo. Deze informatie heeft dus geen betrekking op de regionale inkoop Sociaal Domein 
Limburg-Noord 2018. 
  
 
Inkoop Toegang gemeente Venlo 
  
Voor het jaar 2017 heeft de gemeente Venlo de Toegang ingekocht via de aanbesteding Sociale en andere specifieke 
diensten als perceel 1. De daarop afgesloten overeenkomsten zijn inmiddels opgezegd en eindigen daarmee op 31 
december 2017. 
  
Voor 2018 (en de eventuele optionele verlengingsjaren) koopt de gemeente Venlo de Toegang in via de 
aanbesteding Sociale en andere specifieke diensten “Integrale Toegang”. Deze aanbesteding gaat in één ronde 
verlopen; dus selectie en gunning in één ronde. 
  
Deze aanbesteding wordt in week 39 gepubliceerd op TenderNed en Negometrix. De procedure verloopt via 
Negometrix. 
  
 
Inkoop Bemoeizorg en Preventie OGGZ  gemeente Venlo 
  
Voor het jaar 2017 heeft de gemeente Venlo (als centrumgemeente Noord- en Midden-Limburg)  Bemoeizorg en 
Preventie OGGZ ingekocht via de aanbesteding Sociale en andere specifieke diensten als perceel 21 en 22. De daarop 
afgesloten overeenkomsten zijn afgesloten voor één jaar en eindigen daarmee op 31 december 2017. 
  
Voor 2018 (en de eventuele optionele verlengingsjaren) koopt de gemeente Venlo de Bemoeizorg en Preventie 
OGGZ in via de aanbesteding Sociale en andere specifieke diensten “Bemoeizorg en Preventie OGGZ”. Deze 
aanbesteding gaat in één ronde verlopen; dus selectie en gunning in één ronde. 
  
Deze aanbesteding wordt in week 39 of 40 gepubliceerd op TenderNed en Negometrix. De procedure verloopt via 
Negometrix. 
  
 
Inkoop onderdelen Maatschappelijke Opvang gemeente Venlo 
  
Voor het jaar 2017 heeft de gemeente Venlo (als centrumgemeente Noord- en Midden Limburg) diverse onderdelen 
van Maatschappelijke Opvang ingekocht via de aanbesteding Sociale en andere specifieke diensten als perceel 10 
t/m 20. De daarop afgesloten overeenkomsten zijn afgesloten voor één jaar en eindigen daarmee op 31 december 
2017. 
 
Voor 2018 (en de eventuele optionele verlengingsjaren) heeft de gemeente Venlo de intentie onderdelen van 
Maatschappelijke Opvang in te kopen via één-op-één gunningen. De reden hiervoor is dat voor deze onderdelen er 
sprake is van maar 1 aanbieder welke interesse heeft getoond. 
  



Het betreft de volgende onderdelen: 
 

Onderdeel Perceelnummer 2017 Gecontracteerde 
aanbieder 2017 

Werkgebied voor 
inkoop 2018 

Nachtopvang 10 Moveoo Roermond 

Crisisopvang 
(volwassenen) 

12 Moveoo Venlo & Roermond 

Daderbedden 13 Moveoo Venlo & Roermond 

Woonvoorziening 
maatschappelijke 
opvang 

14 Moveoo Roermond & Leudal 

Calamiteitenbedden 15 Moveoo Roermond & Venlo 

Vrouwenopvang 16 Mutsaersstichting Venlo 

Opvang zwerfjongeren 20 Koraal Groep Venlo  

 
Het voornemen van de één-op-één gunningen op deze onderdelen  wordt in week 39 gepubliceerd op TenderNed en 
Negometrix. De procedure verloopt via onderhandelingen met de partijen die ook al voor de inkoop 2017 zijn 
gecontracteerd op het betreffende onderdeel. 
 
 
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 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
  

 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ki
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl

