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1. Inleiding 

We nodigen u van harte uit om mee te denken op onze inkoopdocumenten. U kunt via een 

antwoordformulier uw mening geven op vier belangrijke concept-documenten die gebruikt worden bij 

de aanbesteding van WMO/Jeugdhulp. 

In onderstaande tekst vindt u informatie over de aanleiding en de voorwaarden. Ook vindt u meer 

informatie over de schriftelijke consultatie waarin uw mening kunt geven en uw vragen kunt stellen.  

1.1 Aanleiding 
Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en de Jeugdwet. De Nederlandse 
gemeenten dienen aan hun inwoners passende zorg aan te bieden. De gemeenten Buren, 
Culemborg, Neder- Betuwe, Tiel, West- Betuwe en West Maas en Waal werken samen bij de inkoop 
en het contractmanagement in het kader van de Wmo2015 en de Jeugdwet.  

Nieuwe overeenkomsten af te sluiten per 1 januari 2023 

Eind 2022 lopen de huidige overeenkomsten met de zorgaanbieders af.  De gemeenten moeten dus 
nieuwe contracten afsluiten. De zes samenwerkende gemeenten willen de inkoop van zorg laten 
aansluiten op de lokale doelen. De gemeenten hebben daarom samen de regionale uitgangspunten 
geformuleerd die passen bij de beleidsmatige en financiële kaders van de zes gemeenten. Die 
uitgangspunten zijn de basis van de gezamenlijke inkoopstrategie Wmo 2015 en Jeugdwet. Deze 
regionale uitgangspunten zijn vastgelegd in de inkoopstrategie Wmo en Jeugd Regio Rivierenland. In 
de zomer van 2021 hebben de colleges van de zes gemeenten ingestemd met de inkoopstrategie. 

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel sluiten aan bij de inkoop van intramurale producten Jeugdhulp 

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel werken de afgelopen jaren samen als regio Bommelerwaard. 
In 2021 hebben deze gemeenten hun overeenkomsten met aanbieders voor de Wmo en extramurale 
jeugdhulp opnieuw afgesloten. De gemeenten vinden het van belang om aan te sluiten bij de 
landelijke ontwikkeling waarbij samenwerking in het sociaal domein wordt ingericht op het niveau waar 
de passende schaalgrootte kan worden bereikt. Voor de intramurale jeugdhulp is deze schaalgrootte 
Regio Rivierenland. Op  5 en 12 april hebben beide gemeenten met een collegebesluit formeel 
besloten om voor de inkoop van intramurale jeugdhulp aan te sluiten bij de zes gemeenten in Regio 
Rivierenland. Dit betekent dat voor de afspraken die in het inkooptraject worden gemaakt voor de 
producten intramurale jeugdhulp ook worden gemaakt namens de gemeenten Maasdriel en 
Zaltbommel. 

1.2 Voorbereiding aanbesteding Wmo/jeugdhulp 

Productbeschrijvingen en tarievenonderzoek 

Vanaf november 2021 is de projectorganisatie inkoop Wmo jeugd 2023 gestart met de voorbereiding 
van de aanbesteding. In een aantal stappen werken de gemeenten toe naar definitieve 
inkoopdocumenten en de start van de aanbesteding. In een eerste stap werkten de gemeenten aan 
nieuwe productenboeken waarin de (beschrijving van de) huidige producten zijn aangescherpt. In een 
tweede stap werkt een onafhankelijk bureau aan de berekening van reële tarieven. Voor deze eerste 
twee stappen zijn in de periode november 2021 tot en met maart 2022 meerdere momenten en 
gelegenheden geweest voor aanbieders om deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de 
voorbereiding van de aanbesteding. Voor meer informatie over deze stappen in de voorbereiding en 
de consultatie die hierop heeft plaatsgevonden kunt u terecht op:  

https://www.rivierenlandkanmeer.nl/nl-NL/inkoop-wmojeugd-2023/marktconsultaties  

Naar aanleiding van de consultaties in het kader van het tarievenonderzoek hebben de gemeenten 
ook enkele gesprekken georganiseerd rond specifieke thema’s. Voor deze gesprekken zijn de 

https://www.rivierenlandkanmeer.nl/nl-NL/inkoop-wmojeugd-2023/marktconsultaties
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aanbieders uitgenodigd die rond de gespreksthema’s hulp en ondersteuning leveren. Rond de 
volgende thema’s zijn gesprekken georganiseerd: 

• Gezinshuizen 

• Vervallende producten verblijf en scheiding behandeling en verblijf 

• Academische functie 

• ASH 

 

1.3 Marktconsultatie Programma’s van Eisen, Concept Overeenkomst en 

inrichting inkoopprocedures 
In februari en maart hebben de gemeenten ook hard gewerkt aan andere elementen die onderdeel 
uitmaken van de inkoopafspraken die de gemeenten komend jaar met aanbieders willen maken. Het 
gaat hier om concepten van de programma’s van eisen, het concept van de overeenkomst en de 
hoofdlijn van de wijze waarop de inkoopprocedures per perceel worden ingericht.  

Nu deze onderdelen in concept gereed zijn, willen de gemeenten aanbieders in de gelegenheid stellen 
om mee te denken en bij te dragen aan de voorbereiding van de inkoop. Deze consultatieronde betreft 
een schriftelijke ronde. Wij vragen u om de documenten mee te lezen en de vragen die gesteld 
worden via dit antwoordformulier te beantwoorden en uiterlijk 6 mei in te dienen via 
inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl. 

Van de consultatie wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt dat als bijlage bij de 
inkoopdocumenten zal worden gevoegd.  

1.4 Procedure en planning 
Op 10 maart hebben de gemeenten in een Nota van Antwoorden een conceptplanning gepubliceerd. 
In deze planning staat de publicatiedatum op 17 mei 2022. Om tot een afronding van de 
inkoopdocumenten te komen waarin ook de consultatie goed kan worden meegenomen wordt de start 
van de aanbesteding met een paar weken verschoven. Met de nieuwe planning ontstaat meer ruimte 
in de voorbereiding, kan de inschrijving door aanbieders nog steeds grotendeels voor de 
zomervakantie plaatsvinden en streven de gemeenten nog steeds naar een voorlopige gunning medio 
september. 

Onderstaande planning geeft aan wanneer de consultatie plaatsvindt. Met de feedback die opgehaald 
is gaat de projectgroep Inkoop verder met de voorbereiding van de aanbesteding. De resultaten van 
de diverse consultaties zullen hierin worden meegenomen. De gemeenten behouden zich het recht 

voor om onderstaande beknopte planning aan te passen indien nodig. 

Stap: Wanneer? 

Schriftelijke Marktconsultatie 14 april 

Reacties schriftelijke marktconsultatie Uiterlijk 6 mei 2022 

Geplande publicatie Aanbesteding   7 juni 2022 

Indienen vragen Nota van Inlichtingen 1 16 juni 2022 

Publiceren antwoorden in Nota van Inlichtingen 1 23 juni 2022 

Indienen vragen Nota van Inlichtingen 2 30 juni 2022 

Publiceren antwoorden in Nota van Inlichtingen 2 7 juli 2022 

mailto:inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl
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Stap: Wanneer? 

Einddatum inschrijving 18 juli 2022 

Communiceren voornemen tot Gunning 14 september 2022 

Definitieve gunning 5 oktober 2022 

Start overeenkomst 1 januari 2023 

2. Voorwaarden van de consultatie 

2.1 Instemming met marktconsultatiedocument 
Deelnemers aan deze marktconsultatie stemmen in met het bepaalde in dit marktconsultatie-
document.  

2.2 Geldigheid van de deelname 
De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld voor geïnteresseerden waarvan aannemelijk is dat zij te 
zijner tijd potentieel als gegadigde of inschrijver aan een toekomstige aanbestedingsprocedure voor 
Inkoop Wmo-Jeugd zullen (kunnen) deelnemen. Deelname aan de consultatie leidt niet tot 
verplichtingen van de deelnemers om overeenkomsten aan te gaan met de gemeente en omgekeerd. 

2.3 Gelijkheid van informatie 
De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld om informatie te ontvangen van diverse marktpartijen. Alle 
deelnemers ontvangen dezelfde informatie, te weten het voorliggende marktconsultatie-document. Het 
is niet de bedoeling om tijdens de marktconsultatie aanvullende of andere informatie aan de markt te 
verstrekken. Het marktconsultatiedocument en het geanonimiseerde algemene verslag zullen tijdens 
de aanbestedingsprocedure onderdeel uitmaken van de aanbestedingsdocumentatie. 

2.4 Afwezigheid van rechten 
De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbestedingsprocedure en beïnvloedt op geen 
enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. De 
marktconsultatie geeft ook op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische binding tussen de 
Regio Rivierenland en de deelnemende partijen.  

De deelnemers hebben geen recht op een vergoeding voor hun deelname aan de marktconsultatie. 
Het marktconsultatiedocument bevat louter voorlopige gegevens waaraan derhalve geen rechten 
kunnen worden ontleend. 

2.5 Vertrouwelijkheid 
Gelet op de aard en het doel van de marktconsultatie en in het verlengde hiervan de 
aanbestedingsprocedure, is de informatie die tijdens de marktconsultatie door alle partijen wordt 
verstrekt in beginsel openbaar, in die zin dat:  
- De projectgroep Inkoop Wmo-Jeugd is gerechtigd om deze informatie, waarvan verslagen worden 

opgesteld, te betrekken bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en te gebruiken in de 
(bestuurlijke) discussies die gevoerd worden bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure;  

- Deze informatie kan worden gebruikt voor een terugkoppeling aan de deelnemers in de vorm van 
een algemeen, geanonimiseerd verslag van de conclusie, welke openbaar zal worden gemaakt in 
de aanbestedingsdocumentatie.  

2.6 Contactpunt  
Het contactpunt van deze aanbesteding is inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl. 

mailto:inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl
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Voor het indienen van reacties of het stellen van vragen kunnen deelnemers zich wenden tot 
bovenstaand mailadres. Correspondentie of vragen die volgen naar aanleiding van de consultatie of 
het verslag, kunt u via bovenstaande mailadres stellen. 

2.7 Terugkoppeling 
Van de marktconsultatie wordt een geanonimiseerd verslag opgesteld dat onderdeel vormt van de 
aanbestedingsdocumentatie. 

2.8 Voorbehoud 
De projectgroep Inkoop Wmo-Jeugd is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de 
marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de 
marktconsultatie betrekking heeft. 

3. Schriftelijke consultatie 

3.1 Achtergrond bij de consultatie 
De aanbesteding betreft het leveren van hulp en ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 en de 
Jeugdwet aan inwoners binnen de Regio Rivierenland. In een gezamenlijke inkoopstrategie hebben 
de gemeenten de belangrijkste doelen geformuleerd die met deze aanbesteding gerealiseerd moeten 
worden. Deze doelen zijn: 
 
Inkoopdoel 1: Verbeterde kwaliteit en resultaten van de ingekochte zorg 
- Flexibele afspraken sluiten aan bij wat (lokaal) nodig is 
- Vergroten flexibiliteit inzet extramurale ondersteuning 
- Gecombineerd aanbod door aanbieders 
- Ketensamenwerking vanuit sterk lokaal aanbod en inzet van de sociale basis 
- Kwaliteit en snelheid in resultaat  
 
Inkoopdoel 2: Financieel houdbare uitvoering van het sociaal domein 
- Versterken van de financiële grip 
- Data-gedreven werken 
- Partnerschap aantrekkelijk maken voor zorgaanbieders 
 
De inkoopstrategie is hier te downloaden. 

 

In de nieuwe contractsituatie willen de gemeenten in Regio Rivierenland intensief samenwerken met 

de aanbieders die zich actief inzetten voor het realiseren van de genoemde doelen.  

3.2 Consultatievragen 
Om geïnteresseerde aanbieders vroegtijdig mee te nemen in de uitwerking van de inkoopdocumenten 

legt de projectgroep Inkoop Wmo-Jeugd u een aantal concept-documenten ter consultatie voor. Deze 

documenten zijn allen in concept, nog niet juridisch getoetst en ook niet ambtelijk of bestuurlijk 

vastgesteld. Voor alle documenten geldt dat deze naar aanleiding van voortschrijdende inzichten, 

reacties uit de consultatie, juridische toetsing, de besluitvorming of om andere redenen nog aangepast 

of aangevuld (kunnen) worden. 

De volgende documenten worden voorgelegd 
Ter consultatie:  

1. Memo Inrichting Inkoopprocedure  
2. Programma van Eisen Jeugd 
3. Programma van Eisen Wmo 
4. Concept van de overeenkomst  

 
Per consultatiedocument zijn er een aantal vragen opgesteld. Wij willen u vragen om deze vragen te 
beantwoorden via de volgende link: Antwoordformulier 

https://www.rivierenlandkanmeer.nl/nl-NL/inkoop-wmojeugd-2023/inkoopstrategie
https://www.rivierenlandkanmeer.nl/CmsData/Docs%202022/Vraagformulier%20Consultatie%20inkoopdocumenten.docx
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De vragen: 

1. Wat is uw algemene reactie ten aanzien van het document? Kunt u zich vinden in de 
uitwerking of zijn er nog bedenkingen die u wilt delen? 

2. Wat zijn volgens u aandachtspunten of onduidelijkheden in dit document waar rekening mee 
moet worden gehouden bij de verdere uitwerking? 

3. Heeft u nog suggesties ter verbetering of aanvulling van de documenten? 
4. Zijn er nog andere opmerkingen of vragen die u wilt meegeven 

 

 


