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Geachte leden van de raad,

Op 1 meijl. hebben wij het besluit genomen over het inkooptraject om de opdracht
voor welzijn, ondersteuning en preventie lokaal te gaan organiseren. Met deze brief
informeren wij u over de opdracht en de procedure, zoals afgesproken in de raad

van 29 maart jl.

Aanbestedingsleidraad

Wij hebben ingestemd met de Aanbestedingsleidraad "Samen Leiderdorp- een

goede basis". ln deze Aanbestedingsleidraad zijn onder meer de opdracht, de

bekostiging, het budget, de looptijd van de overeenkomst, de

aanbestedingsprocedure, de eisen, de gunningscriteria en de

beoordelingsprocedure vastgelegd. Onze conclusies naar aanleiding van de

marktconsultatie zijn daarbij in de leidraad verwerkt.

Opdracht

De opdracht die wij geven is: het organiseren von een ondersteuningsoanbod

bestaand uit een breed pallet van preventieve octiviteiten en olgemene

voorzieningen voor het Sociaal Domein als geheel. Voor olle inwoners in elke fase
van hun leven. Gericht op het vergroten van zelfredzoomheid, participatie en

somenredzaamheid.

De opdracht omvat het bieden van een kwantitatief en kwalitatief toereikend
aanbod van hulp en ondersteuning. Het gaat daarbij met name om preventieve

activiteiten en algemene voorzieningen voor alle inwoners. De oplossing wordt bij
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voorkeur gevonden in de directe omgeving van de inwoner, zijn sociale netwerk of

zijn buurt of wijk. Deze opdracht omvat een groot deel van de opdracht zoals die nu

bij het SociaalTeam Leiderdorp (STL) is belegd. Daarom is de keuze gemaakt om de

opdracht van het STL onder te brengen in deze opdracht. Dit is gebeurd in overleg

met medewerkers van het Sociaal Team Leiderdorp, de deelnemende

moederorganisaties in het STL en op basis van uitkomsten in de marktconsultatie.

Uitzondering is de toekenning van de maatwerkvoorziening. Dit is een taak die nu

door de gemeente in het STL wordt uitgevoerd, maar geen onderdeel uitmaakt van

de opdracht Samen Leiderdorp - een goede basis.

Het Centrum voor Jeugd- en Gezin, inclusief het Jeugd- en gezinsteam en het bieden

van specialistische Jeugdhulp vallen buiten de reikwijdte van de Opdracht. Wel is er

een opdracht tot nauwe samenwerking. Ondersteuning en casusregie in

crisissituaties valt buiten de reikwijdte van deze opdracht. De afgelopen periode

heeft het STL hierin vaak een rol gespeeld, ondanks dat dit niet hun opdracht was.

Mede hierdoor hebben zij minder kunnen inzetten op welzijn en preventie. Gezien

de importantie van de juiste ondersteuning in crises etc. werken we momenteel aan

een betere aansluiting tussen de domeinenZorgen Veiligheid. Waarbij we expliciet

inzetten op het beter organiseren van casusregie en mandaat per 1januari2079.

Wij informeren uw raad daar op een ander moment over. Voor een nadere

specificatie wat er binnen en buiten de opdracht valt, verwijzen wij graag naar de

aa nbestedingsleidraad.

De opdracht moet worden uitgevoerd voor een vast budget per jaar en bekostiging

vindt plaats op basis van populatiebekostiging. Wij zullen een contract voor vier jaar

aangaan, omdat dit zowel voor de gemeente als voor de partij die de opdracht krijgt,

voldoende zekerheid en continui'teit geeft om de doelen te kunnen realiseren. Dit

komt de kwaliteit van welzijn, preventie en ondersteuning voor de inwoners ten

goede.

Voor de Aanbestedingsleidraad (inclusief bijlagen) verwijzen wij u naar

www. leide rdoro. n l/sam en le ide rdorn

Aanbestedingsprocedu re

Wij hebben eveneens besloten om te starten met de Europese aanbesteding met

gebruikmaking van de openbare procedure. Met deze vorm van inkoop wordt in een

openbaar en transparant proces één partij gekozen die de integrale opdracht vanaf

l januari 2019 gaat vervullen.

Onderdeel van het beoordelingsproces zijn eisen die aan de inschrijver worden

gesteld (geschiktheidseisen), eisen die aan de opdracht (Programma van Eisen)

worden gesteld en gunningscriteria. ln de gunningscriteria speelt kwaliteit een

belangrijke rol. De partij moet in het plan van aanpak aangeven hoe zij invulling

geeft aan de opdracht, hoe de inwoner daarbij centraal staat, hoe de transformatie

tot stand wordt gebracht etc. Belangrijke eis is dat de partij zoveel mogelijk aansluit

op de lokale situatie en (met) lokale inzet en als lokale partij werkt en herkenbaar is.

Daarnaast moet de partij aangeven hoe risico's worden beheerst. En hoe zij de

implementatiefase (de periode tussen gunning en start van de opdracht) en de
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startfase vorm geeft. De wijze van omgaan met vrijwilligers en bestaande

organisaties is onderdeel daarvan. Een ander belangrijk onderdeel dat we uitvragen

in het Plan van Aanpak is hoe de partij verantwoording gaat afleggen over de

geboden ondersteuning, beoogde resultaten en het bijdragen aan de doelen zoals

beschreven in de Sociale Agenda. Hierbij zoeken we expliciet naar passende vormen

van rekenschap voor het Sociaal Domein. Uiteindelijk wordt de opdracht gegund aan

de partij die op het totaal de beste score behaald.

De eerste stap in de procedure is de aankondiging van de aanbesteding. Op 8 mei is

de aa n kond iging op Te nderned (Aa nbested ingsplatfo rm ) gepubl iceerd.

lnschrijvingen moeten uiterlijk 18 juni 12.00 uur zijn ingediend. Wij gaan er van uit
dat wij op 10 juli een besluit kunnen nemen over de voorlopige gunning van de

opdracht.

Toelichting

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze brief en de b'rjlagen waar

naar verwezen wordt, nog vragen heeft over de leidraad en de procedure. Wij

stellen daarom voor om tijdens de informatieavond op 1L juni a.s., in een besloten

bijeenkomst vanwege de lopende aanbestedingsprocedure, een nadere toelichting
te geven en uw vragen te beantwoorden.

n wethouders,b

/'H n D n-Jansen

burgemeesterris

meester
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