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Tijdens de behandeling van de gemeenterekening in uw raadscommissie op 5 
juli 2017 is de toezegging gedaan dat u een procesbrief ontvangt over het 
gebiedsondersteuningsnetwerk (brief met kenmerk 6463942). in deze brief 
gaan we hierop in. 

Tijdens de informele sessie met uw raad op 28 juni 2017 hebben we 
uitgebreid met u stilgestaan bij het gebiedsondersteuningsnetwerk. Met dit 
netwerk beogen we een impuls te geven aan de vernieuwing van het sociaal 
domein binnen de door uw raad vastgestelde kaders. 

Voor de realisatie van dit gebiedsondersteuningsnetwerk per 2019 bereiden 
wij een aanbesteding voor. Deze aanbesteding betreft de volgende 
onderdelen: 

Individuele - en groepgsgerichte ondersteuning (vanuit de Wmo) 
Maatschappelijke participatie (vanuit de Participatiewet). 

Hiermee beogen we een realisatie van samenhang tussen de Wmo en 
Participatiewet en brengen we beide regelingen dichter bij elkaar (zie brief 
Meedoen met kenmerk 6188387). 
Planning is dat deze aanbesteding in het voorjaar van 2018 start en dat de 
definitieve gunning medio 2018 plaats vindt. Vervolgens wordt in de tweede 
helft van 2018 de implementatie per 2019 voorbereid. 

Dit willen we doen in nauwe samenspraak met het veld via meerdere 
marktverkenningen met aanbieders en gesprekken met een 
vertegenwoordiging van gebruikers. 
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Over de voorbereiding van deze aanbesteding zullen we u schriftelijk 
informeren. Deze informatie nemen we op in de toegezegde brief over de 
accentverschuivingen betreffende de vernieuwing van het sociaal domein. 
Deze brief sturen we u in december 2017 toe. 
Verderop in het proces zullen wij uw raad in het tweede kwartaal van 2018 
informeren over het verloop van de aanbesteding. 
Tot slot sturen wij uw raad in het derde kwartaal van 2018 opnieuw een brief 
met informatie over de uitkomst van de aanbesteding. 

Uiteraard zijn we bereid ook aparte sessies te organiseren over deze 
ontwikkeling, aansluitend op de sessie van 28 juni 2017. Mocht uw raad deze 
behoefte hebben dan vernemen we dat graag. 

We gaan ervan uit dat uw raad met deze brief voldoende op de hoogte is van 
de momenten waarop uw raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het 
gebiedsondersteuningsnetwerk. 
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