
 Pre-Ontwikkeltafel   

Horst a/d Maas, 16 april 2015 



 Programma   
 

• Introductie MGR SDLN 

 

• Bestuurlijk aanbesteden 

 

• Proces en planning Ontwikkeltafels 

 

• Prijs en Prestatie  

 

• Kwaliteit en Monitoring  

 

• Rondvraag 

 



Introductie MGR SDLN   
• Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 

Domein Limburg Noord 

 

• Aparte entiteit namens 7 Noord-Limburgse 
gemeenten die inkoop sociaal domein coördineert 
(voorheen Venlo als centrumgemeente) 

 

• Aangesloten gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, 
Horst a/d Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. 

  

 

 

 

 

 



Stand van zaken april 2015   
• Najaar 2014: raamovereenkomst met 250+ 

aanbieders gesloten, inclusief 
ontwikkelovereenkomst 

 

• December 2014: MGR SDLN opgericht 

 

• Tot 1 juni a.s.: derde ronde aanbesteding  

 

 

 

 

 



Waarom bestuurlijk aanbesteden?  
 

• Decentralisaties in het sociaal domein:  

• Wmo, jeugdzorg, participatie 

 
 Meerdere diensten en prestaties 

 

 Zorgaanbieders uit meerdere sectoren 

 

 7 gemeenten 

 

 Bezuinigingsopgave  

 

 

 

 

 



Waarom bestuurlijk aanbesteden?  
• Gemeenten en aanbieders hebben behoefte aan: 

 
 Kennisdeling 

 

 

 Innovatie 

 

 

 Overleg 

 

 

 Flexibele contractering  

 

 

 

 

 



 
Wat is bestuurlijk aanbesteden? 

  • Klassieke aanbesteding: 

 

.  

 

 

• Nuttig indien: 
• Er grote kennis over object aanbesteding bestaat; 

• Het om betrekkelijk eenvoudige vragen gaat. 

 

 

Aanbesteder stelt 
kaders en eisen aan 
object uitvraag 

Aanbieders doen 
aanbieding op grond 
van eisen en kaders 

Aanbesteder kiest 
aanbieding op grond 
van economisch meest 
gunstig, of 
kwaliteitscriteria, of 
combinatie.  



 
Wat is bestuurlijk aanbesteden? 

  • Bestuurlijke aanbesteding: 

 

.  

 
 

1) Sluiten basis- en ontwikkelovereenkomst 

2) Selectie aanbieders + vertegenwoordigers gemeenten in  fysieke OT 

3) In OT wordt, na initiële verkenning van thema´s,  

 voorstellen voor kaders besproken (via startnotities) 

4)        Alle aanbieders in virtuele OT praten mee 

5) Wmo-raden spreken zich uit 

6) Colleges buigen zich over voorstellen uit OT´s 

 en stellen collegenota met kaders vast vast 

7) Uitvraag + contractering op basis van kaders uit OT.  

 

 

 

 

 

 

Raamovereenkomst 
(najaar 2014) 

Ontwikkelovereen
komst (najaar 
2014) 

Proces ontwikkeltafels: vragen en kaders voor uitvraag 
worden in open dialoog bepaald 
(april – oktober 2015 

Uitvraag en 
contractering 



Proces Ontwikkeltafels   

 

 

 

 

 

POT  OT 1 OT 2 OT 3 
Uitvraag 

+ 
contract

ering 

Verkenning 
proces & 
thema’s 

Eerste kaders 
prijs-

prestatie & 
kwaliteit-

monitoring 

Bespreken 
kaders 

inkoop in 
concept- 

collegenota  

Operationalis
ering 

inkoopkaders 

Fysiek: 16 apr. 
Virt.: 24 apr. -15 mei 

Fysiek: 12 juni 
Virt.: 20 jun. – 3 juli 

Fysiek: 2e week sept. 
Virt.: 3e – 4e  week sept.  

Fysiek: 3e week okt. 
Virt.:  3e – 4e week okt. 

Uitvraag: 4e week 
okt. 
Contract.: 2e 
week november 

Resultaten in 
AB MGR en 
PHO (begin 

juli) 

Resultaten in 
WMO-raden 
(einde juni/ 
begin juli) 

Vaststelling 
voorstel-

collegenota in 
colleges (2e week 

oktober 

Fiat AB MGR 
en PHO voor 
uitvraag (4e 

week 
oktober) 


