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Bijlagen 1

Geachte heer, mevrouw,
In opvolging van onze plenaire aftrap Inkoop Wmo 2015 op 19 maart jl., nodigt de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD) u bij deze uit deel te nemen aan een “bestuurlijke aanbesteding” van
dienstverlening voor Wmo 2015. Na in- en extern beraad is besloten, op basis van argumenten voor
complexiteit en onzekerheden de komende jaren, deze manier van aanbesteden toe te passen voor de
nieuwe overeenkomsten. In een bestuurlijke aanbesteding gaat de SDD met u in onderhandeling over
de inhoud van de nieuwe overeenkomsten, de zogenaamde basisovereenkomst en
deelovereenkomsten.
De eerste stap in dit proces is het komen tot een overkoepelende basisovereenkomst. De
basisovereenkomst moet onze gezamenlijke visie en samenwerkingsproces vastleggen voor de
komende jaren. Wij gaan graag met u in overleg over de inhoud van de basisovereenkomst. De opzet
is daarbij dat de SDD en alle deelnemende dienstverleners gezamenlijk tot overeenstemming komen
over de inhoud van deze overeenkomst. Het zal vooral gaan over het overgangsproces om van de
huidige tot een nieuwe situatie te komen. En aan welke eisen dienstverleners minimaal moeten
voldoen om aan dit proces te mogen deelnemen, nu en in de toekomst.
In de eerste plenaire sessie doet de SDD een voorstel voor de basisovereenkomst. Van de
dienstverleners verwacht de SDD een actieve bijdrage in het zoeken naar de juiste vormgeving van de
basisovereenkomst.
In latere plenaire sessies zal de SDD een voorstel voor de deelovereenkomsten doen, waarna ook
daarover wordt onderhandeld.
De SDD verneemt graag of u wilt deelnemen aan dit proces en een actieve bijdrage wilt leveren.
Proces
Wie nemen deel aan het gesprek?
Wij verwachten van u als dienstverlener dat bij het fysiek overleg diegene aanwezig zal zijn die de
bevoegdheid heeft te onderhandelen met de SDD over de inhoud van zowel de basisovereenkomst als
de daarmee samenhangende deelovereenkomsten.
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Vanuit de kant van de SDD zal bij de sessies de volgende delegatie aanwezig zijn:
Alex Buchinhoren
Marije Klink
Anoek Huigen
Roeland Westra
Melis Jan van Heerikhuize
Jelle Boersma
Marjolijn de Meer
Leen Mulder
Tim Robbe

Kwartiermaker serviceorganisatie maatwerkvoorzieningen Wmo 2015
Projectleider serviceorganisatie maatwerkvoorzieningen Wmo 2015
Deelprojectleider Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015
Contractmanager
Contractmanager
Senior beleidsmedewerker Wmo
Frontoffice medewerker Wmo
Financieel adviseur
Extern adviseur/voorzitter

Wat wordt er besproken?
Wij bespreken met u in de eerste plenaire sessie een concept van de basisovereenkomst (zie bijlage).
In latere sessies zullen we de concept deelovereenkomsten bespreken.
De heer Tim Robbe, extern adviseur, bewaakt het proces. Hij zal met name toezien op de inhoud van
de discussie. Spelregels zijn dat elke partij die een standpunt inneemt dit moet beargumenteren, met
een alternatief moet komen en ook dat alternatief moet kunnen beargumenteren. Omdat de SDD
wettelijke bevoegdheden en verplichtingen kent, rust laatste besluitvorming over voorstellen en
afspraken altijd bij haar.
Aanmelden
U wordt uitgenodigd voor de eerste plenaire sessie op woensdag 2 april a.s. van 09.30 – 13.00 uur
(inloop vanaf 09.15 uur). Deze sessie zal plaatsvinden in het Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard
300 (Dordrecht), vergaderzaal 1. Een lunch na afloop wordt verzorgd. Wilt u zich melden bij de
receptie, dan wordt u daar opgehaald.
Graag ontvangen wij per omgaande een e-mailbericht van u, t.a.v. ondergetekende en gericht aan het
e-mailadres contractmanagement@drechtsteden.nl, met daarin vermeld:
a) of u wilt deelnemen aan deze bestuurlijke aanbesteding;
Voor geselecteerde deelnemers aan de fysieke overlegtafel:
b) zo ja, met wie u wilt deelnemen (max. 1 persoon) aan de eerste plenaire sessie op 2 april. Vermeld
u hierbij s.v.p. ook de juiste functie en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
c) eventueel, welke onderwerpen u graag wilt bespreken in de eerste plenaire sessie(s). Indien
mogelijk, neemt de SDD deze onderwerpen dan op in de agenda.
Mocht u niet kunnen/willen deelnemen aan de eerste plenaire sessie, dan vernemen wij dit ook graag
in dezelfde reactie.
Vervolg
U krijgt steeds een beknopt verslag van de besprekingen en de (concept) afspraken die zijn gemaakt.
Dit verslag wordt verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
Deze brief is niet voor u?
Constateert u dat deze brief bestemd is voor een collega binnen uw organisatie, wilt u dan zo
vriendelijk zijn deze door te sturen naar de betreffende persoon en te melden via
contractmanagement@drechtsteden.nl wie wij moeten benaderen (graag naam, functie en emailadres).
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact op nemen met
mevrouw Anoek Huigen (senior inkoopadviseur / deelprojectleider Inkoop) via 06 - 511 71 684 of, in
tweede instantie, de heer Roeland Westra (contractmanager) via bovenvermelde contactgegevens.
Met vriendelijke groet,

Alex Buchinhoren
Kwartiermaker
Serviceorganisatie maatwerkvoorzieningen Wmo 2015
Sociale Dienst Drechtsteden

Bijlage:
1. Concept basisovereenkomst Wmo 2015
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