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1. INLEIDING 
 

Door middel van dit procesdocument wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de 

bestuurlijk ingerichte procedure individuele voorzieningen voor jeugdigen en 

maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo lokaal en 

Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ waarmee de samenwerkende 

gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen 

voornemens zijn om aanbieders te contracteren voor verscheidene individuele voorzieningen 

alsmede Maatwerkvoorzieningen die de gemeenten inzetten ten behoeve van haar inwoners 

in het kader van de Jeugdwet respectievelijk de Wmo 2015.  

Voor de in dit document gehanteerde definities verwijzen wij u naar de definitielijst in de 

Raamovereenkomst zoals opgenomen in Negometrix 91447. 

 

1.1 SAMENWERKING GEMEENTEN IN ZORGREGIO MIDDEN-IJSSEL/OOST-VELUWE 

De acht gemeenten in Midden-IJssel/Oost-Veluwe werken samen aan de transformatie en 

inkoop van de jeugdhulp. Zeven van de acht gemeenten werken tevens samen aan de 

vernieuwingen en inkoop van Wmo en zes voor MO/BW. Als regiogemeenten werken wij toe 

naar kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp, Wmo en MO/BW aanbod. Voor jeugd is de 

hulp er op gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan 

deelnemen aan het maatschappelijke leven. Voor Wmo en MO/BW is de ondersteuning 

gericht om passende zorg te bieden in de nabijheid van de cliënt.  

 

Domein Jeugd  Domein Maatschappelijke 

Opvang/Beschermd Wonen GGZ 

Domein WMO 

Apeldoorn 

Brummen 

Epe 

Hattem 

Heerde   

Lochem 

Voorst 

Zutphen 

Apeldoorn 

Brummen 

Epe 

Heerde 

Voorst 

Hattem  

Apeldoorn 

Brummen 

Epe 

Hattem 

Heerde 

Voorst 

Zutphen 

 

1.2 AANLEIDING 

Momenteel zijn er een viertal overeenkomsten voor het leveren van dienstverlening voor 

Jeugdhulp en Wmo 2015 van deelnemende gemeenten. Deze zullen vervallen per 31-12-

2018 (voor Jeugd) en per laatste CAK periode 2018 voor Wmo, te weten 30-12-2018.  

De dienstverlening vanuit de jeugdwet zal per 01-01-2019 middels de bijgevoegde 

Raamovereenkomst geleverd worden.  

De dienstverlening op grond van de Wmo 2015 zal per 31-12-2018 geleverd worden middels 

de bijgevoegde Raamovereenkomst geleverd worden.  

 

Voor het contracteren van aanbieders van individuele voorzieningen als 

maatwerkvoorzieningen hebben de samenwerkende gemeenten besloten een gezamenlijk 

traject te doorlopen. Hiertoe hebben de gemeenten gezamenlijk een uitgangspuntennotitie 

Inkoopnota 2019 Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe opgesteld. Op basis van deze 

uitgangspuntennotitie zijn er tussen februari 2017 en december 2017 marktconsultaties 

geweest om samen met aanbieders zorg- en ondersteuningsproducten te definiëren en te 

komen tot een Raamovereenkomst.  
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Tussen 19 december 2017 en 8 maart 2018 hadden aanbieders de mogelijkheid om 

kostprijsinformatie aan te leveren aan de Zorgregio om te komen tot reële tarieven, zoals 

bedoeld in het besluit van 10 februari 2017, gepubliceerd in staatsblad 2017, nummer 55 

Regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een 

voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de 

continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener. Op grond van de 

uitkomsten van dit onderzoek heeft de Zorgregio reële tarieven per zorg- en 

ondersteuningsproduct vast kunnen stellen. De gehele contracteringsprocedure is digitaal 

beschikbaar via www.zorgregiomijov.nl.  

  

De individuele voorzieningen en maatwerkvoorzieningen die de samenwerkende gemeenten 

door middel van deze bestuurlijk ingerichte procedure willen contracteren zijn waar mogelijk 

integraal (Jeugdwet en Wmo 2015) benaderd, maar er zijn ook domein specifieke producten 

voor Jeugd, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ.  

We onderscheiden de volgende integrale producten: 

Crisis Intensief 

 Wonen/verblijf Crisis Basis 

 Wonen/verblijf Crisis Hoog 

 Begeleiding Crisis 

 Begeleiding Individueel Complex 

 

 Begeleiding Individueel Complex 

 Begeleiding Groep Basis 

 Begeleiding Groep Complex 

 Wonen/Verblijf Groep met begeleiding Intensief 

 Time-out Voorziening 

Perspectief Duurzaam 

 Begeleiding Individueel Licht1 

 Begeleiding Individueel Basis 

 Begeleiding Groep Licht2 

 Begeleiding Groep Basis 

 Wonen/Verblijf Individueel met begeleiding Perspectief 

 Wonen/Verblijf Groep met begeleiding Perspectief 

 Time-out Voorziening 

 Begeleiding Individueel Licht3 

 Begeleiding Individueel Basis 

 Begeleiding Groep Licht4 

 Begeleiding Groep Basis 

 Wonen/Verblijf Groep met begeleiding Duurzaam 

 

De volgende integrale producten staan los van het kwadrant: 

 Zorgcoördinatie 

 Vervoer en Vervoer Plus 

 Partnerplaats 

 Opslag kindplaats 

 

Daarnaast zijn de volgende niet-integrale producten te definiëren: 

Jeugd Wmo MO/BW 

 Behandeling Basis 

 Behandeling Hoog 

 Behandeling Groep 

 Schoon Huis (Huishoudelijke 

hulp)5 

 Regie op gestructureerd 

huishouden (Huishoudelijke hulp)6 

 Verpleging 

 Respijtopvang Thuis/Basis/Hoog 

                                                 
1 Dit product zetten alleen de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen in. 
2 Dit product zetten alleen de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Voorst en Zutphen in. Dit product wordt niet ingezet voor Jeugd. 
3 Zie voetnoot 3. 
4 Zie voetnoot 4. 
5 Dit product zetten alleen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst in.  
6 Zie voetnoot 5. 

http://www.zorgregiomijov.nl/
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 Behandeling Basale stoornissen  

(Jeugd-SGGZ) 

 Behandeling Stabilisatie (Jeugd-SGGZ) 

 Behandeling EPA (Jeugd-SGGZ) 

 Behandeling Crisis (Jeugd-SGGZ) 

 Diagnostiek Jeugd-SGGZ 

 Verblijf Jeugd-GGZ A t/m H 

 Verblijf gezinsgericht 

 Verblijf Behandelgroep Jeugd 

 Verblijf Driemilieuvoorziening Jeugd  

 JeugdzorgPlus 

 Pleegzorg  

 Pleegzorg LVB 

 Respijtopvang Laag/Basis/Hoog Jeugd 

 Consultatie en advies (JB & JR) 

 Zicht op veiligheid (vrijwillig kader) 

(JB&JR) 

 Preventieve Jeugdbescherming (JB&JR) 

 Begeleiding tijdens Raadsonderzoek 

(JB&JR) 

 Nazorg (JB&JR) 

 FORZA (JB&JR) 

 EED Pre-screening 

 EED Diagnostiek 

 EED Behandeling 

 EED Verlenging behandeling 

 ADHD-zorg kindergeneeskunde 

 Psychische en psychiatrische zorg 

kindergeneeskunde 

 Persoonlijke verzorging 

 Respijtopvang Thuis/Basis/Hoog 

 

Niet alle gemeenten zullen gebruik maken van (onderdelen van) zorg- en 

ondersteuningsproducten als hierboven benoemd. Er wordt een aankruislijst opgesteld en in 

het aanbestedingsplatform beschikbaar gesteld op basis waarvan zichtbaar wordt welke 

gemeenten welke (onderdelen van) zorg- en ondersteuningsproducten in principe af gaan 

nemen. Deze aankruislijst is beschikbaar als lijst met kwalificaties in Negometrix tender 

91447 voor alle geïnteresseerde aanbieders. 

In de Raamovereenkomst worden de zorg- en ondersteuningsproducten verder uitgewerkt, 

beschreven en toegelicht. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kunnen 

(onderdelen van) zorg- en ondersteuningsproducten uitgebreid, toegevoegd en verwijderd 

worden. 

 

De gemeenten hebben ervoor gekozen om gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst een open systeem te hanteren. Het open systeem houdt in dat 

gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst geïnteresseerde aanbieders zich aan 

kunnen melden bij de gemeenten. Indien de aanbieder voldoet aan de eisen die de 

gemeenten gesteld hebben in de Raamovereenkomst wordt ook met hen de 

Raamovereenkomst gesloten. Enerzijds willen de gemeenten hiermee aan alle aanbieders 

gelijke kansen bieden om hun diensten aan de gemeenten te kunnen leveren. Anderzijds 

willen de gemeenten in het kader van de transformatie ook nieuwe en innovatieve partijen 

toe kunnen voegen aan de lijst van gecontracteerde aanbieders. 

 

1.3 LEESWIJZER 

In Deel I van dit procesdocument wordt een toelichting gegeven op de bestuurlijk ingerichte 

contracteringsprocedure. In Deel II worden de geschiktheidseisen omschreven waaraan de 

aanbieder dient te voldoen om in aanmerking te komen voor gunning van de 
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Raamovereenkomst. Vervolgens wordt in Deel III de wijze beschreven waarop de ingediende 

aanbieding van geïnteresseerde aanbieders wordt beoordeeld.  

 

DEEL I: CONTRACTERINGSPROCEDURE 
 

2.0 CONTRACTERING 

 

2.1 ALGEMEEN 

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen zijn 

de aanbestedende dienst en opdrachtgever. Namens opdrachtgever verzorgt en faciliteert de 

Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe de onderhavige contracteringsprocedure. Waar in dit 

document ‘Zorgregio’ staat wordt dan ook expliciet de acht opdracht gevende gemeenten 

bedoeld.  

 

Naam: Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 

E-mail: info@zorgregiomijov.nl  

Inhoudelijke vragen over dit procesdocument kunt u voor 22 juni 2018 voor 12 uur via 

Negometrix aan ons stellen (zie paragraaf 2.7). 

 

Technische vragen over het gebruik van Negometrix kunnen worden gesteld aan de 

Servicedesk van Negometrix. De servicedesk is bereikbaar via nummer 085 – 20 84 666 of 

via servicedesk@negometrix.com. 

 

2.2 AANSPRAKELIJKHEID 

Dit procesdocument is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. De 

Zorgregio is niet aansprakelijk voor eventuele tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of 

onjuistheden. Indien de aanbieder eventuele tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/of 

onjuistheden constateert, dan dient deze de Zorgregio hiervan zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 7 kalenderdagen vóór afloop van de uiterste termijn voor het indienen van de 

aanbieding schriftelijk melding te maken bij de Zorgregio om zo nodig een en ander te 

corrigeren of bij te stellen. 

De Zorgregio zal per geval de eventuele gevolgen van de tegenstrijdigheden, 

onvolkomenheden en/of onjuistheden beoordelen en bezien of en eventueel hoe zij die 

gevolgen zal proberen op te heffen. Indien, bij verzuim van het hiervoor bepaalde, na 

aanbieding of voorlopige/definitieve gunning blijkt dat er wel degelijk tegenstrijdigheden, 

onvolkomenheden en/of onjuistheden aanwezig zijn, dan kunnen deze niet aan de Zorgregio 

worden tegengeworpen. 

 

Mochten voorafgaand aan de indiening van de aanbieding geen (tijdige) opmerkingen en/of 

vragen ten aanzien van (maar niet uitsluitend) de toelatingssystematiek of de 

raamovereenkomst van een aanbieder zijn ontvangen, dan wordt de aanbieder geacht te 

hebben ingestemd met het procesdocument. Na de definitieve gunning kan de aanbieder 

hier geen beroep meer op doen. Indien aanbieder niet tijdig op de voorgeschreven wijze de 

Zorgregio heeft geattendeerd, is aanbieder niet ontvankelijk in enige (latere) vordering 

gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van de 

contracteringsprocedure of anderszins. 

 

mailto:info@zorgregiomijov.nl
mailto:servicedesk@negometrix.com
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2.3 DIENSTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE 

DIENSTVERLENING 

Op deze procedure is de Aanbestedingswet van toepassing. Voor opdrachten welke 

diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening betreffen, waar de 

benoemde dienstverlening in dit procesdocument onder valt, wordt blijkens artikel 2.38 lid 2 

Aanbestedingswet 2012 de procedure voor “Sociale en andere specifieke diensten” 

toegepast. De procedure die gemeenten gaan doorlopen betreft de verlichte procedure voor 

“Sociale en andere specifieke diensten”. Op deze procedure is derhalve enkel artikel 2.39 

Aanbestedingswet 2012 en daaruit voortvloeiend paragrafen 2.3.1.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2 en 

2.3.3.1, afdeling 2.3.4 en paragraaf 2.3.8.9 van hoofdstuk 2 van genoemde wet van 

toepassing. 

 

2.4 VOORWAARDEN VOOR INDIENING  

Met het indienen van een aanbieding stemt u in met de bepalingen van deze 

contracteringsprocedure en alle hierbij behorende stukken. 

 U mag de gegevens die opdrachtgever u in verband met deze contracterings-

procedure ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn 

verstrekt. 

 Een aanbieder zal vanuit zijn onderneming geen informatie, die door de Zorgregio 

wordt verstrekt en als vertrouwelijk wordt aangemerkt, aan derden ter beschikking 

stellen. 

 Indien de aanbieder een onderaannemer en/of derden wenst in te zetten, is de 

aanbieder gerechtigd de benodigde informatie aan deze partij te verstrekken, onder 

de voorwaarde dat ook deze onderaannemer en/of derden zich aan het 

voorgenoemde houdt. 

 De Zorgregio gaat met economisch gevoelige informatie 

uiteraard vertrouwelijk om. 

 Door Zorgregio worden geen kosten vergoed inzake het uitbrengen van de 

aanbieding en andere eventueel door u te ondernemen activiteiten tijdens de 

contracteringsprocedure, ongeacht of de verdere contracteringsprocedure al dan niet 

zal leiden tot het sluiten van een raamovereenkomst. 

 Een aanbieding onder voorwaarden is ongeldig. Uw algemene verkoopvoorwaarden, 

branchevoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 Als uitgangspunt voor de aanbieding dient de Raamovereenkomst, die als bijlage 1 

bij dit procesdocument is gevoegd. Het is van belang deze voorafgaand aan het 

opstellen van de aanbieding te lezen. 

 Indien u tekstsuggesties heeft voor de Raamovereenkomst, moeten deze uiterlijk op 

22 juni 2018 door de Zorgregio zijn ontvangen. De Zorgregio zal de tekstsuggestie 

bekijken, maar is niet gehouden de tekstvoorstellen te accepteren en te verwerken in 

de definitieve versie. In het aanbestedingsplatform zal de Zorgregio de definitieve 

Raamovereenkomst aan alle aanbieders beschikbaar stellen.  

 Door het indienen van een aanbieding gaat de aanbieder onverkort en 

onvoorwaardelijk akkoord met de gehele inhoud van de Raamovereenkomst. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01#Deel2_Hoofdstuk2.3_Afdeling2.3.1_Paragraaf2.3.1.2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01#Deel2_Hoofdstuk2.3_Afdeling2.3.2_Paragraaf2.3.2.1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01#Deel2_Hoofdstuk2.3_Afdeling2.3.2_Paragraaf2.3.2.2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01#Deel2_Hoofdstuk2.3_Afdeling2.3.3_Paragraaf2.3.3.1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01#Deel2_Hoofdstuk2.3_Afdeling2.3.4
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01#Deel2_Hoofdstuk2.3_Afdeling2.3.8_Paragraaf2.3.8.9
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 De voertaal tijdens de contracteringsprocedure en tijdens de uitvoering van 

opdrachten is het Nederlands. Alle documenten van zowel de aanbieder als van de 

Zorgregio zijn in de Nederlandse taal opgesteld. 

 Dit procesdocument is ingericht conform de Aanbestedingswet 2012. 

 

2.5 PERCELEN 

De opdracht is gespecificeerd op basis van product- en domeinniveau. Voor alle integrale 

producten geldt dat deze voor het domein (perceel) Jeugd, Wmo en/of MO/BW 

gecontracteerd kan worden. In Negometrix staat per product inzichtelijk gemaakt voor welke 

domeinen deze beschikbaar is.  

 

2.6 DIGITAAL AANBESTEDEN EN NEGOMETRIX 

De Zorgregio heeft ervoor gekozen om het procesdocument en de bijlagen te publiceren op 

de tendermodule van Negometrix. De aankondiging van een opdracht is gepubliceerd op 

TenderNed. Te zijner tijd wordt ook de aankondiging van een gegunde opdracht 

gepubliceerd op TenderNed.  

Deze contracteringsprocedure zal geheel digitaal en online plaatsvinden. Hiervoor maken we 

gebruik van de tendermodule van Negometrix. Een uitgebreide instructie met betrekking tot 

het doen van een digitale aanbieding treft u aan op www.negometrix.com/nl. Het is -op 

straffe van uitsluiting- uitsluitend toegestaan uw aanbieding digitaal in te dienen via 

Negometrix. Dit houdt in: 

 Het downloaden van documenten die verband houden met deze contracterings-

procedure via Negometrix, zoals: 

 Productenboek 

 Procesdocument 

 Algemene voorwaarden sociaal domein 

 Raamovereenkomst 

 U dient op Negometrix aan te geven dat u akkoord gaat met de eisen en de inhoud 

van documenten (waaronder het productenboek, procesdocument, algemene 

inkoopvoorwaarden en de overeenkomst) 

 Alle communicatie zoals het indienen van vragen voor de Nota van Inlichtingen 

verloopt via Negometrix 

 Het beantwoorden van alle vragen betreffende de contracteringsprocedure verloopt 

ook via Negometrix 

 De Nota van Inlichtingen wordt via Negometrix verspreid 

 Alle communicatie vanuit de Zorgregio is terug te vinden binnen gepubliceerde tender 

op Negometrix 

 Het uploaden van alle gevraagde documenten; dit betreft het indienen van de digitale 

documenten op Negometrix (waaronder de hieronder te vinden niet uitputtende lijst): 

 UEA 

 KVK 

 

De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de digitale aanbieding. Bij 

vragen of onduidelijkheden over de werking van Negometrix kan er contact opgenomen 

worden met de Servicedesk van Negometrix. De servicedesk is bereikbaar via nummer 085 
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– 20 84 666 of via servicedesk@negometrix.com. 

 

2.7 INDIENEN VAN VRAGEN, NOTA VAN INLICHTINGEN EN 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 

 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 

Op donderdag 31 mei van 17:00-19:00 wordt door de zorgregio een bijeenkomst 

georganiseerd waar zorgaanbieders informatie kunnen krijgen hoe ze moeten werken met 

het systeem Negometrix. U dient zich hiervoor aan te melden via inkoop@zorgregiomijov.nl. 

o.v.v. Bijeenkomst Negometrix. Exacte locatie wordt via de website www.zorgregiomijov.nl 

bekend gemaakt. 

 

Let op: tijdens deze avond gaan we in op hoe u zich als aanbieders inschrijft. De 

zorgproducten met bijbehorende voorwaarden en tarieven worden niet besproken. 

 

NOTA VAN INLICHTINGEN 

Als potentiële aanbieder wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en/of 

opmerkingen over de contracteringstukken en/of de beoordelingsprocedure te maken. U kunt 

uw vragen en/of opmerkingen binnen de gestelde termijnen op Negometrix stellen.  

De deadline voor het indienen van vragen is vrijdag 22 juni 2018 om 10 uur. Vragen dienen 

gesteld te worden op Negometrix. Alleen vragen die tijdig zijn ontvangen worden 

geanonimiseerd meegenomen in de Nota van Inlichtingen en beantwoord. 

Vragen dienen geheel geanonimiseerd gesteld te worden en mogen niet te herleiden zijn 

naar Aanbieders. De Nota van Inlichtingen wordt op vrijdag 29 juni 2018 (indicatief) op 

Negometrix gepubliceerd met daarin alle gestelde vragen en gegeven antwoorden. De Nota 

van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van deze contracteringsprocedure. 

 

Aanbieder verklaart door het indienen van de aanbieding onvoorwaardelijk akkoord te gaan 

met alle aan de procedure en opdracht gestelde eisen. Het is daarom belangrijk dat 

geïnteresseerde partijen alle elementen uit hun voorgenomen aanbieding, die niet zonder 

enig voorbehoud voldoen aan de gestelde eisen, maar ook mogelijke alternatieven en, in hun 

ogen, verbeteringen, tijdens de informatierondes aan de Zorgregio ter beoordeling 

voorleggen. 

 

KLACHTEN 

Klachten over de contracteringsprocedure moeten tijdig worden ingediend zodat de 

Zorgregio in staat wordt gesteld vóór de Nota van Inlichtingen of voor de gunning adequaat 

te handelen. Klachten moeten worden gestuurd naar inkoop@zorgregiomijov.nl.  

Na de publicatie van Nota van Inlichtingen worden geen klachten over de 

contracteringsprocedure meer in behandeling genomen. Mocht u derhalve bezwaren hebben 

tegen een bepaald onderdeel van de contracteringstukken, of tegen aspecten van de 

procedure, dan dient u deze tijdig en voor de indiening van de aanbieding schriftelijk en 

gemotiveerd naar voren te brengen via de hierboven beschreven procedure. 

 

In dit verband is van belang, dat blijkens jurisprudentie (van zowel het Europese Hof van 

Justitie als van nationale rechters) een aanbieder die niet overeenkomstig het vorenstaande 

handelt, zijn rechten op dit punt heeft verspeeld. Na deze informatierondes worden de eisen 

aan de procedure en de opdracht en geschiktheidscriteria met bijbehorende documenten 

definitief vastgesteld.  

 

mailto:inkoop@zorgregiomijov.nl
http://www.zorgregiomijov.nl/
mailto:inkoop@zorgregiomijov.nl
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CONTACT 

Het is niet toegestaan om in het kader van de contracteringsprocedure contact te zoeken 

met ambtenaren en/of raadsleden van de regionale gemeenten en/of medewerkers van de 

Zorgregio ter verkrijging van welke informatie dan ook verband houdende met deze 

contracteringsprocedure, op straffe van uitsluiting van deelname aan de 

contracteringsprocedure. Het inwinnen van informatie is uitsluitend toegestaan in de in deze 

paragraaf besproken informatieronde op de aangegeven wijze. 

 

De aanbieder laat alle contacten met opdrachtgever verlopen via een vaste contactpersoon, 

die volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd is om namens de aanbieder op te treden. 

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van deze contactpersoon dienen op het Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument (paragraaf 3.4) ingevuld te worden. 

 

 

2.8 DE RAAMOVEREENKOMST 

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de 

Raamovereenkomst, voorzien met ingang van 1 januari 2019 (Jeugd) en tot en met 31 

december 2021, waarbij de ingangsperiode voor Wmo dienstverlening 31-12-2018 (CAK 

periode 1 2019) is. Optie tot verlenging door de individuele gemeenten van maximaal 

driemaal 2 jaar. 

 

In het aanbestedingsplatform Negometrix wordt een door de gemeenten ondertekende 

Raamovereenkomst digitaal beschikbaar gesteld. Om te komen tot een rechtsgeldige 

overeenkomst dient de aanbieder het tekenblad in te vullen en in te dienen.  

Het tekenblad is onderdeel van de Raamovereenkomst. Het tekenblad wordt in onderhavige 

contracteringsprocedure beschikbaar gesteld als een te tekenen (door de tekenbevoegde 

persoon/personen van de aanbieder) en in te dienen document. De aanbieder tekent in het 

kader van de contracteringsprocedure eenzijdig het tekenblad en dient deze ook in. De 

reden hiervoor is lastenverlichting voor de aanbieder en het inrichten van een zo soepel en 

snel mogelijk verloop van het contracteringsproces. Bij contractering van de aanbieder 

ontvangt de aanbieder het tekenblad retour met daarop dan ook de handtekening van de 

tekenbevoegde persoon namens gemeenten. Hiermee is een rechtsgeldige 

Raamovereenkomst tot stand gekomen.  

 

Met het tekenen van het tekenblad verklaart de aanbieder uitdrukkelijk akkoord te gaan met 

 Raamovereenkomst met de daarbij behorende annexen 

 De Nota van Inlichtingen zoals verstrekt in Negometrix 

De gemeenten kunnen onafhankelijk van elkaar, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken 

van de Raamovereenkomst, besluiten de Raamovereenkomst al dan niet te verlengen met 

de beschreven verlengingsoptie(s). Om haar moverende reden kunnen gemeenten ervoor 

kiezen geen gebruik te maken van de optionele verlengingsmogelijkheid. 

 

Voor de Raamovereenkomst geldt dat er géén afnameverplichting is voor de gemeenten. 

Deze geeft slechts het kader aan waarbinnen de dienstverlening afgenomen kan worden, 

maar stelt geen aantallen (bv. uren of aantal cliënten) of een budgetgarantie vast. 

 

Aanbieders kunnen gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst een 

aanbieding doen, dan wel hun ingediende aanbieding wijzigen of opzeggen.  
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Na contractering kunnen nieuwe partijen zich elke maand aanmelden vanaf november 2018. 

Partijen kunnen worden afgewezen op basis van de beoordeling door de Zorgregio. 

 

2.8.1 COMBINATIE 

Aanbieders kunnen zelfstandig of als combinatie inschrijven. Binnen de combinatie dient één 

contactpersoon te worden aangewezen die namens de combinatie optreedt als penvoerder. 

Deze penvoerder dient over volledige beslissingsbevoegdheid te beschikken en gemachtigd 

te zijn om namens de combinatie op te treden. 

De deelnemers aan een combinatie mogen niet als deelnemer van een andere combinatie, 

op eigen titel of als onderaannemer inschrijven. Indien blijkt dat ondernemingen zich hieraan 

niet hebben gehouden, zal: 

 Ingeval een deelnemer eveneens als onderaannemer heeft ingeschreven, de 

aanbieding van de betreffende combinatie(s) van de procedure worden uitgesloten.  

 Ingeval een deelnemer eveneens op eigen titel een aanbieding heeft ingediend, de 

aanbieding op eigen titel van de procedure worden uitgesloten. 

 Ingeval een deelnemer met meerdere combinaties heeft ingeschreven, zal aan de 

betreffende combinaties worden verzocht te bepalen welke aanbieder wordt 

uitgesloten van de contracteringsprocedure. Wanneer niet of niet tijdig aan dit 

verzoek wordt voldaan, zullen de gemeenten dit met behulp van een loting bepalen. 

De uitkomst van deze loting is bindend voor alle belanghebbenden. 

 

Een combinatie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Beleidsregels 

Combinatieovereenkomsten 2013, alle op straffe van uitsluiting. De voorkeur voor een 

rechtsvorm van de combinatie gaat uit naar een Vennootschap onder Firma (VOF) of 

gelijkwaardig. Het is voor de uitvoering van de opdracht niet verplicht een entiteit op te 

richten. Indien aanbieder als combinatie een aanbieding indient, dienen de daarvoor 

gestelde vragenlijsten in het aanbestedingsplatform Negometrix volledig ingevuld en door elk 

der combinanten rechtsgeldig ondertekend aan de aanbieding te worden toegevoegd. De 

combinatie dient als geheel te voldoen aan de geschiktheidseisen.  

 

2.8.2 BEROEP OP DERDEN/ONDERAANNEMING 

Het is aanbieder toegestaan een beroep te doen op derden ten aanzien van de technische 

beroepsbekwaamheid en de financieel economische draagkracht. Indien aanbieder een 

beroep doet op een derde dient hij zowel inhoudelijk als contractueel in de aanbieding aan te 

kunnen tonen daadwerkelijk te kunnen beschikken over de kennis en kunde van deze derde. 

In het platform Negometrix dient de hierbij behorende bijlage geheel gevuld te worden.  

Tevens zal in deze bijlage moeten worden aangegeven welk onderdeel van de opdracht in 

onderaanneming zal worden verricht en welke onderdelen van de opdracht door welke 

onderaannemers zullen worden uitgevoerd. Indien een beroep wordt gedaan op de 

technische bekwaamheid van onderaannemer(s) dan dienen de betreffende 

onderaannemer(s) de in Negometrix tender 91447 gestelde vraag voor in te vullen. Indien 

geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met onderaannemers in te schrijven, 

hoeft de bijbehorende vragenlijst in Negometrix niet te worden ingevuld.  

 

3. PLANNING 

De planning van deze contracteringsprocedure is als volgt in de onderstaande tabel. De in 

de tabel genoemde data zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

De datum voor het stellen van vragen en voor het indienen van de aanbieding is een 
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deadline. De Zorgregio is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen indien hier 

aanleiding voor is. 

 

Datum  Activiteit (procedurestap) 

Donderdag 17 mei 2018  Publicatie van het procesdocument 

Donderdag 31 mei 2018 Informatie avond inzake contractering via Negometrix 

Vrijdag 22 juni 2018 Uiterste termijn ontvangst vragen; vóór 10.00 uur 

Vrijdag 29 juni 2018 Nota van Inlichtingen / beantwoording vragen 

Vrijdag 13 juli 2018  Ontvangst aanbiedingen; vóór 10.00 uur 

Week 29-36 2018  Beoordeling van de aanbiedingen 

Maandag 17 september 2018 Voorlopige gunningbeslissing 

Woensdag 26 september 2018 Gunning definitief  

Oktober/november 2018 
Informatiebijeenkomst inzake gebruik contractmanagement 

platform 

Donderdag 1 november 2018, daarna maandelijks Eerste mogelijkheid tot tussentijdse toetreding 

Maandag 31 december 2018 Ingangsdatum raamovereenkomst WMO en MO/BW 

Dinsdag 1 januari 2019 Ingangsdatum raamovereenkomst Jeugd 
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DEEL II BESCHRIJVING VAN HET PROCES 
 

4.0 BEOORDELING INDIENING AANBIEDERS 

Stap 1 Vaststellen van de volledigheid en geldigheid van de aanbieding 

Stap 2 Beoordelen offertes  

Stap 3 Contracteren 

Stap 4 Eventuele opdrachtverstrekking 

 

4.1 STAP 1: VASTSTELLEN VAN DE VOLLEDIGHEID EN GELDIGHEID VAN DE 

AANBIEDING 

De aanbieding moet volledig en geldig zijn. Volledig betekent dat alle stukken die 

ingediend moeten worden ook feitelijk en compleet worden ingediend op de voorgeschreven 

wijze. Geldig betekent dat de ingediende stukken, waar gevraagd, door de daarvoor 

bevoegde persoon rechtsgeldig zijn ondertekend en voldoen aan de eisen die eraan zijn 

gesteld. 

 

Aanbiedingen worden direct uitgesloten wanneer blijkt dat: 

 De aanbieder niet akkoord gaat met één of meer van de gestelde eisen (waaronder 

de hieronder gestelde domein-specifieke geschiktheidseisen).  

 In het UEA aangegeven is dat aan één of meer van de uitsluitingsgronden is voldaan. 

 

Beoordeling van de volledige en geldige aanbiedingen geschiedt aan de hand van de in te 

dienen documenten, zoals die vermeld staan in het Overzicht bijlagen en in te dienen 

documenten en in hoofdstuk 4 van dit Procesdocument. Ook dient de aanbieder voor het 

gunningscriterium tenminste een 3,0 of hoger te scoren.  

 

Per domein gelden nog domein-specifieke geschiktheidseisen. Een aanbieder dient aan 

deze geschiktheidseisen te voldoen, en hiermee akkoord te gaan, op straffe van uitsluiting. 

Deze zullen in de volgende sub paragraaf behandeld worden.  

 

Een aanbieder die bezwaar wil maken tegen een beslissing tot afwijzing van zijn aanbieding 

dient dit schriftelijk en gemotiveerd bekend te maken aan de Zorgregio, op straffe van niet 

ontvankelijkheid binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van het 

voornemen tot afwijzing. NB: dit is een vervaltermijn. Het schriftelijke bezwaar dient 

vergezeld te gaan van een afschrift van een conceptdagvaarding. De betreffende aanbieder 

dient de dagvaarding binnen de 20 dagen termijn uit te brengen. 

 

4.1.1 GESCHIKTHEIDSEISEN JEUGD 

1. Aanbieder maakt voor de uitvoering van de hulp gebruik zo veel mogelijk gebruik van 

bewezen effectieve interventies zoals bijvoorbeeld beschreven staat in de databank 

van het Nji, tenzij de aanbieder kan aantonen dat:  

a.    Gebruik wordt gemaakt van een andere gevalideerde methodiek; 

b.    De gekozen interventie practice based is, of nog in een erkenningstraject onder 

begeleiding van het NJI; 

c.    Een bewezen interventie niet beschikbaar is. 

  

2. Nieuw aanbod dat nog niet aan bovenstaande kan voldoen, wordt door aanbieder 

vooraf toegelicht en pas ingezet na akkoord van de gemeentelijke toegangsverlener. 

Voor het kalenderjaar 2019 maakt de aanbieder gebruik van het woonplaatsbeginsel 
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van de cliënt, per 2020 zal de nieuwe leidende bekostigingssystematiek 

overgenomen worden.  

 

4.1.2 GESCHIKTHEIDSEISEN WMO 

1. Aanbieder verklaart in het jaar voorafgaand aan de aanbesteding minimaal vijf 

cliënten te hebben bediend. Dit kan door de in dienst zijnde professional(s) geleverd 

zijn vanuit de inschrijvende aanbieder, maar ook vanuit werknemerschap elders of 

gedurende een relevante opleiding.  

Voor aantallen cliënten wordt gekeken naar zowel cliënten uit de zorgregio, maar ook 

andere regio’s. daarnaast zijn Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg cliënten 

mogelijk om mee te nemen in de telling.  

Als laatste wordt geduid dat het zowel Zorg in Natura als ook PersoonsGebonden 

Budget gefinancierde cliënten kunnen zijn.  

 

2. Aanbieder verklaart over het jaar voorafgaand aan de aanbesteding tenminste 120 

klokuren Begeleiding groep te hebben gebonden. 

 

4.1.3 GESCHIKTHEIDSEISEN MO/BW 

1. Aanbieder werkt met bewezen effectieve interventies (beschreven in de databanken 

van Movisie en het Trimbos instituut) waarbij ruimte is voor professionele autonomie 

en innovatie van de ondersteuning.  

 

2. Aanbieder kan aantonen op welke wijze zij toegang tot jeugdhulp en 

(jeugd)gezondheidszorg faciliteert voor cliënten die de organisatie ondersteunt. 

Hierbij wordt minimaal ingegaan op: 

 Begeleiden van cliënten naar jeugdhulp en (jeugd)gezondheidszorg 

 Afspraken met jeugdhulp en (jeugd)gezondheidszorg aanbieders 

 Wegwijzen van cliënten naar jeugdhulp en (jeugd)gezondheidszorg 

 

4.2 STAP 2: BEOORDELEN AANBIEDINGEN 

De ingediende aanbiedingen worden aan de hand van de gunningscriteria die in hoofdstuk 4 

vermeld worden beoordeeld. De beoordeling vindt plaats per domein waarvoor de aanbieder 

een aanbieding heeft ingediend. 

De zorgregio wenst voorafgaand aan start uitvoering van de opdracht op 1 januari 2019 het 

risico te kunnen bepalen of aanbieder feitelijk in staat zal zijn aan alle gestelde eisen en 

voorwaarden van de overeenkomst te voldoen en of aanbieder in staat zal zijn om (kwalitatief 

goede) zorg te leveren. In de beoordelingsfase heeft de zorgregio de mogelijkheid om de 

volgende documenten op te vragen ter verificatie van de gestelde geschiktheidseisen:  

 

 Kwaliteitsborgingssysteem kopie 
o HKZ, HKZ Light, PREZO keurmerk, Keurmerk Kwaliteitswaarborg 

Zorgboerderijen (Federatie Landbouw en Zorg), ISO 9001:2015, 
kwaliteitsvisitaties van brancheverenigingen NVO, NIP, NVVP en LVVP. Indien 
opdrachtnemer niet een dergelijk geldig certificaat laat zien, is de 
opdrachtnemer gehouden aan te tonen dat het door opdrachtgever overlegde 
certificaat gelijkwaardig is aan de opgesomde certificaten. 

 Certificaat van aansluiting bij branche en/of beroepsvereniging 

 Kopie verzekeringspolis, specifiek ook beroepsaansprakelijkheid indien er behandeling 
plaatsvindt 

 Hoe de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg wordt toegepast 
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 Controle van geleverde dienstverlening 
o Denk aan een statistische analyse van de aangeleverde gegevens door 

opdrachtnemer, een AO/IC of bestuurdersverklaring of een verbandcontrole. 
o Detailcontrole met inzage in het behandeldossier van de cliënt 

 Financiële prestaties over afgelopen 3 jaar 
o Over 3 jaar genomen gemiddeld geen verlies 
o Continuïteitsparagraaf in laatste jaarverslagen 

 Getekende geheimhoudingsverklaring in relatie tot deze overeenkomst 

 Mogelijkheid om gehele administratie controleren, in lijn met artikel 3.10 van de 
Algemene Voorwaarden Sociaal Domein 

 Duiding van de toepassing van de Governancecode zorg 

 ISO-27001 toepassing van systeem 

 Werken conform landelijke normen op gebied van privacy 

 Opleiding dan wel EVC om taalniveau A2 aan te tonen 

 Beleid op inzet personeel 

 Beleid op inzet vrijwilligers 

 Beleid op scholing 

 Vormgeving klachtenregeling 

 Uitvoering van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 

 Werken conform de leefgebieden van de ZRM 

 Toepassing cao 

 VOG per medewerker 

 Informatie hoe de cliëntenraad werkt 

 Cliënttevredenheidsmeting per 3 jaar 

 Toepassing calamiteitenprotocol van onze regio, per gemeente 

 Borging dat bij intake cliënten informatie over klachtenregeling krijgen 

 Inzet onafhankelijke klachtenfunctionaris 

 

De documenten dienen binnen 10 werkdagen overhandigd te zijn aan de zorgregio. Bij het 

niet, niet tijdig of onvolledig kunnen overleggen van de gevraagde documenten wordt de 

ingediende aanbieding terzijde gelegd.  

 

VERIFICATIEGESPREK 

De Zorgregio behoudt zich het recht voor om een verificatiegesprek in te plannen met een 
aanbieder. Dit verificatiegesprek kan plaatsvinden voor gunning, maar ook na gunning. 
Indien er uit het verificatiegesprek dan wel uit de bovengenoemde documenten naar voren 
komt dat er is ingeschreven op niet-passende zorg- en ondersteuningsproducten wordt dit na 
overleg met de zorgaanbieder aangepast in het contractbeheersysteem en daarmee de 
overeengekomen Raamovereenkomst.  
  

4.3 STAP 3: CONTRACTEREN 

Alle aanbieders die een volledige en geldige aanbieding hebben ingediend en welke voldoen 

aan een minimaal gunningscriterium vereiste van een 3,0, worden middels de 

Raamovereenkomst gecontracteerd. De contractering vindt per zorg- en 

ondersteuningsproduct en op gemeenteniveau plaats tegen de daarvoor vastgestelde 

tarieven zoals opgenomen in het aanbestedingsplatform.  

 

4.4 STAP 4: EVENTUELE OPDRACHTVERSTREKKING 

De opdracht tot levering van een bepaalde dienst aan een inwoner wordt door een 

rechtsgeldig toegangsverlener verstrekt aan de aanbieder. Het hebben van een 

Raamovereenkomst is voor een aanbieder geen enkele garantie voor een 
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opdrachtverstrekking. Aanbieders kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst 

toetreden.  

Aanbieders die voldoen aan alle gestelde eisen en criteria en met een voldoende zijn 

beoordeeld, worden als gecontracteerde aanbieder opgenomen in Annex 3, welke wordt 

ondertekend door de opdrachtgever. Met ondertekening van deze Annex door opdrachtgever 

en verstrekking van deze Annex tezamen met de door opdrachtgever getekende 

Raamovereenkomst komt de contractuele relatie tot stand.  

 

Nadat de aanbieder een Raamovereenkomst heeft gekregen, worden de gegevens van de 

aanbieder opgenomen in het Contractmanagementplatform van de Zorgregio. Meer 

informatie over het gebruik van het Contractmanagementplatform wordt gegeven in 

oktober/november van 2018. Hierover wordt meer informatie verstrekt via de website van de 

Zorgregio.  

 

4.5 VOORBEHOUDEN 

De Zorgregio behoudt zich het recht voor: 

 Aanbiedingen op juistheid te controleren 

 Aanbiedingen die onjuiste gegevens bevatten uit te sluiten 

 

De controle op volledigheid en geldigheid geschiedt door de medewerkers van de Zorgregio, 

samen met medewerkers van de deelnemende gemeenten. Deze zijn verenigd in de 

kwaliteitscommissie.  

 

 Mocht gedurende de contracteringsprocedure over een aanbieder nadelige informatie 

bekend worden, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de beoordelings-

procedure voor die aanbieder te beëindigen. 

 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de contracteringsprocedure om haar 

moverende redenen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te staken of te 

beëindigen. 

 Aan wijzigingen in de planning kan de aanbieder nimmer rechten ontlenen. 

 Er is geen verplichting tot gunning. 

 

DEEL III GUNNING 
 

5.0 ALGEMEEN 

Een aanbieder die een aanbieding heeft ingediend, kan deze niet meer terugtrekken dan wel 

aanpassen. De aanbieding is onherroepelijk voor de duur van de gestanddoeningstermijn. 

Zodra een aanbieding ontvangen is staat het gemeenten vrij deze te beoordelen. Een 

aanbieding wordt uitgesloten van de beoordelingsprocedure, tenzij het ontbreken van 

bepaalde informatie door de gemeenten als een kennelijke omissie wordt aangemerkt. 

Aanbieder dient een onvoorwaardelijke aanbieding in te dienen. Dat wil zeggen dat er geen 

‘mitsen en maren’ aan de aanbieding kleven. Een aanbieding onder voorwaarden c.q. 

voorbehouden is ongeldig en zal terzijde worden gelegd. 

De aanbieder mag niet in een situatie zoals beschreven in de uitsluitingsgronden verkeren. 

Daarnaast dient de aanbieder te voldoen aan alle geschiktheidseisen en zich onverkort te 

conformeren aan de dienstverleningsvoorwaarden, zoals gesteld in de Raamovereenkomst. 

Alle aanbiedingen worden afzonderlijk beoordeeld op de bovengenoemde criteria. De 
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aanbiedingen worden beoordeeld op basis van hetgeen door aanbieder is ingediend. Indien 

een aanbieding enkel op (ondergeschikte) onderdelen vragen oproept kunnen de gemeenten 

besluiten de aanbieding verder te beoordelen en om de navraag enkel uit te voeren bij de 

aanbieder die voor gunning van de opdracht in aanmerking komen. Indien uit de navraag 

blijkt dat een aanbieder niet voldoet zal deze alsnog als ongeldig ter zijde worden gelegd. 

 

5.1 GUNNINGSCRITERIA 

Een aanbieder dient de aspecten uit paragraaf 5.1.1. en 5.1.2. te beschrijven. Het maximum 

aantal pagina's bedraagt maximaal 1 pagina A4 lettertype Arial 10 (het meerdere wordt 

terzijde gelegd en niet in de beoordeling betrokken). De verifieerbare prestatie informatie zal 

bij verificatie worden gecontroleerd. Indien deze niet juist blijkt te zijn, dan komt u niet in 

aanmerking voor gunning en een overeenkomst. 

 

5.1.1 SAMENWERKING 

De aanbieder dient in een document te beschrijven aan welke samenwerkingsactiviteiten hij 

deelneemt en welke rol de aanbieder daarin vervult.  

 

De Zorgregio beoordeelt het document aan de hand van de volgende aspecten: 

 Regionale samenwerking 

 Gebied/vakgebied waarin samenwerking plaatsvindt/plaatsvond 

 Integraliteit 

 Met hoeveel partners wordt samengewerkt 

 Voorliggend veld 

 Vindt er samenwerking met gemeenten plaats? 

 Frequentie van samenwerking 

 

De aanbieder dient dit aspect te beschrijven binnen de gestelde grenzen van paragraaf 5.1 

en dient het document te uploaden bij de betreffende vragenlijst op Negometrix. De 

beoordelingsrichtlijnen worden benoemd in paragraaf 5.1.3.  

 

5.1.2. TOEGANG 

De aanbieder dient in een document weer te geven hoe de samenwerking met de 

toegang/toegangsverlener wordt vormgegeven binnen de organisatie.  

 

De aanbieder dient dit aspect te beschrijven binnen de gestelde grenzen van paragraaf 5.1 

en dient het document te uploaden bij de betreffende vragenlijst op Negometrix. De 

beoordelingsrichtlijnen worden benoemd in paragraaf 5.1.3. 

 

5.1.3 BEOORDELING GUNNINGSCRITERIA 

Naarmate de kwalitatieve aspecten van de inschrijving beter zijn, wordt de inschrijving beter 

beoordeeld. De beoordeling van de in hoofdstuk 5 opgenomen kwalitatieve aspecten vindt 

plaats op een schaal van 0 t/m 5. Voor ieder kwalitatief aspect wordt een score van 0, 1, 3, of 

5 gegeven. Er worden alleen hele cijfers toegekend door de individuele leden van het 

beoordelingsteam. Een gemiddelde van 3,0 of hoger is noodzakelijk om aan te tonen dat de 

aanbieder voldoet aan het gunningscriteria inzake samenwerken.  

 

Richtlijn  Rapportcijfer 

Uitmuntend:  5 
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Aanbieder heeft het aspect uitmuntend beschreven 

Voldoende:  

Aanbieder heeft het aspect voldoende beschreven 
3 

Onvoldoende:  

Aanbieder heeft het aspect onvoldoende beschreven 
1 

Slecht:  

Aanbieder heeft het aspect slecht beschreven 
0 

 

Het beoordelingsteam (kwaliteitscommissie) bestaat uit minimaal vijf leden. De leden van het 

beoordelingsteam bekleden de functie van beleidsmedewerker, toegangsmedewerker, back-

office medewerker, kwaliteitsadviseur en/of accountmanager of contractmanager binnen de 

zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. De leden van het beoordelingsteam beoordelen de 

inschrijvingen ieder afzonderlijk, waarna het definitieve rapportcijfer na onderling overleg 

door consensus tot stand komt. Hierna wordt het aantal punten per aspect bepaald door het 

maximaal aantal punten te vermenigvuldigen met het definitieve rapportcijfer en te delen 

door vijf. De totaalscore wordt afgerond op twee decimalen.  

 

Prijs is geen (sub)gunningcriterium aangezien aanbieder onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig 

akkoord dient te gaan met de beschrijving van de Zorg- en Ondersteuningsproducten en 

bijbehorende tarieven zoals geformuleerd in Annex 2 van de Raamovereenkomst. 

 

5.1.4 STANDSTILL-TERMIJN 

De mededeling van de gunningsbeslissing houdt nog geen aanvaarding in van een aanbod. 

De dag na verzending van de gemotiveerde voorlopige gunningsbeslissing gaat een 

standstill-termijn van tien dagen in. Iedere aanbieder die het niet met de voorlopige 

gunningsbeslissing eens is, kan binnen de genoemde termijn van tien dagen een kort geding 

starten, bij gebreke waarvan de aanbieder geacht wordt zich neer te leggen bij het 

gunningsbesluit. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt de betreffende 

aanbieder verzocht opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van het starten van een kort 

geding. Na de periode van tien dagen zal in beginsel de opdracht aan de winnende 

aanbieder worden gegund en zal met hem een raamovereenkomst worden gesloten. 

 

5.1.5 GESTANDDOENING 

In verband met de mogelijkheid dat tegen de mededeling van de gunningsbeslissing een 

civiel of arbitraal kort geding wordt aangespannen, dient de aanbieder zijn aanbieding in 

ieder geval gestand te doen tot ten minste 22 werkdagen na dagtekening van de mededeling 

van de voorlopige gunningbeslissing én minimaal 120 dagen na indiening van de aanbieding. 

Voorts dient zij in geval er een civiel of kort geding wordt aangespannen haar aanbieding in 

ieder geval gestand te doen tot 15 dagen na de uitspraak in kort geding. In overige gevallen 

behoudt de Zorgregio zich het recht voor de aanbieders te verzoeken de 

gestanddoeningstermijn te verlengen. 

 

5.1.6 GESCHILLEN/CONFLICTEN 

Op zowel deze contracteringsprocedure als de te sluiten Raamovereenkomst (inclusief 

eventuele lokale overeenkomsten) is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen 

met betrekking tot of voortvloeiende uit onderhavige procedure, alsmede uit de te sluiten 

Raamovereenkomst (inclusief de lokale overeenkomsten), zullen uitsluitend worden beslecht 

door de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement rechtbank Gelderland. Voor 

bezwaren ten aanzien van de procedure is de locatie Zutphen bevoegd. Uitgangspunt ten 

aanzien van de bevoegde locatie van de rechtbank tijdens de looptijd van de 
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Raamovereenkomst, is de locatie waar de meerderheid van de gemeenten waarmee 

een conflict is gevestigd is. 
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BIJLAGE A: RAAMOVEREENKOMST EN 
DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN 
 

De gemeenten hebben ervoor gekozen om een raamovereenkomst met 

dienstverleningsvoorwaarden te hanteren voor de gevraagde dienstverlening omtrent 

individuele voorzieningen binnen de Jeugdwet en de maatwerkvoorzieningen binnen de 

Wmo 2015.  

 

De raamovereenkomst met dienstverleningsvoorwaarden is als apart PDF-document 

toegevoegd aan dit procesdocument en opgenomen in Negometrix Tender 91447. 

Door middel van indiening van de aanbieding verklaart de aanbieder uitdrukkelijk akkoord te 

zijn met de eisen en voorwaarden als benoemd in de raamovereenkomst (inclusief annexen). 


