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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het voornemen van het college om de aanbesteding welzijnsdiensten ingaande 2019 voor een periode van vier
jaar via een enkelvoudige procedure - ook wel de ėėn op ėėn benadering of wel gunning uit ėėn hand - weg te
zetten voor een periode van vier jaar.

Inleiding
Het welzijnswerk wordt momenteel tot eind 2018 verzorgd oor de Stichting Welschap Holding (Met welzijn).
Thans wordt na gewerkt aan een zorgvuldige evaluatie en op basis daarvan een eventuele bijstelling van de
taakopdracht. De gemeente acht de huidige invulling met de outreachende multidisciplinaire aanpak in wijken een
vertrouwd straatbeeld. Met die werkwijze invulling geven aan leidende doelen zoals het versterken van de eigen
kracht en zelfredzaamheid van burgers en in te zetten op samen kracht wordt naadloos aangesloten op de
behoefte van zowel de inwoners als de gemeente. Die werkwijze past ook in onze visie van Het Sociaalplein,
waar MET samen met andere partners in optrekt en waar de vraag van de inwoner centraal staat. Nu het einde
contractperiode in zicht is en de gemeente die leidende principes qua concept nog steeds van belang achten
willen wij in principe met MET Welzijn verder.

Kernboodschap
Het welzijnswerk van MET welzijn valt op grond van de te onderscheiden cpv codes volgens de
aanbestedingswet 2012 onder sociale en andere specifieke diensten. Hetgeen betekent dat we een
vereenvoudigde aanbestedingsprocedure mogen gebruiken. De aanbestedingsvorm is daarmee vormvrij.
We opteren daarom voor de enkelvoudige procedure.
De belangrijkste redenen op een rijtje:
1. Kwaliteit die thans geleverd wordt sluit aan bij de doelen van de gemeente.
2. De vernieuwde aanpak van MET welzijn is inmiddels vertrouwd bij zowel de inwoners als de
ketenpartners.
3. Commotie voorkomen rond aanbesteding welzijnsdiensten.

Consequenties
Continuïteit van de dienstverlening en het behoud van een vertrouwd opgebouwd netwerk.

Communicatie
In het kader van de aanbestedingswet zal een vooraankondiging op TenderNet geplaatst worden zodat andere
aanbieders kennis kunnen nemen van ons voornemen de vraag bij MET welzijn neer te leggen.
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Vervolg
Na afronding van de evaluatie verwachten wij in juni de taakopdracht opgesteld te hebben. Daarna gaan we in
gesprek met MET welzijn over de invulling. We streven er naar om na de zomer tot een definitieve gunning over
te gaan.
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