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Tijdens de vergadering van uw raad op 18 april 2018 is ons raadsvoorstel 
betreffende de aanbesteding van het gebiedsondersteuningsnetwerk 
aangenomen door uw raad. Het betreft de Wmo begeleiding inclusief 
kortdurend verblijf en sociale activering. Na de vergadering met uw raad 
hebben wij op 20 april 2018 de aanbesteding gepubliceerd, inmiddels hebben 
wij op 24 juli 2018 een besluit genomen over de voorlopige gunning van de 
opdracht, in deze brief informeren wij u over het verloop van de 
aanbesledintz. 

l '()<)rl()/)if^e gunning 
De opdracht is verdeeld in vier geografische gebieden (percelen). ,'\anbieders 
hadden tot 9 juli 2018 de tijd om in te schrijven op de per perceel te vergeven 
opdracht. In totaal hebben we acht inschrijv ingen ontvangen van zes 
aanbieders. Twee partijen hebben ingeschreven voor twee percelen. 

De binnengekomen inschrijvingen zijn beoordeeld aan de hand van de 
voorschriften, eisen en gunningscriteria van de offerteaanvraag. Onderdeel 
van de inschrijvingen waren de plannen van aanpak. 
Op basis van kwalitatieve gunningscriteria zijn de ingediende plannen van 
aanpak beoordeeld. 
De kwalitatieve gunningscriteria betroffen: 

1. het ondersteuningsaanbod (passend, dekkend, divers en kwalitatief 
hoogstaand aanbod); 

2. de transformatie van de ondersteuning (waaronder het gebruik maken 
van maatschappelijke voorzieningen zoals bewonersinitiatieven): 

3. de implementatie per 1 januari 2019 (waarbij rekening gehouden moet 
worden met de belangen van betrokkenen zoals inwoners en 
onderaannemers). 
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Bij de beoordeling zijn punten per criterium toegekend. Inschrijvende 
aanbieders moesten een minimum aantal punten scoren. Van de inschrijvers 
die voldoende punten scoorden op de gunningscriteria zijn de aanbieders met 
de meeste punten op het plan van aanpak naar voren gedragen voor gunning 
van de opdracht voor het desbetreffende gebied. Bovenstaande beoordeling 
resulteerde in de onderstaande kandidaten per gebied. 

Perceel Aanbieder 
1. Stadsdeel Centrum en 

stadsdeel Oude Wijken 
de combinatie 'Ben in de buurt" 
(Werkpro - Cosis) 

2. Stadsdeel Oost en gemeente 
Ten Boer 

At Home First 

3. Stadsdeel Zuid de combinatie Bestuursstichting 
Lentis - Noorderbrug - Philadelphia 

4. Stadsdeel West De combinatie 'Ben in de buurt' 
(Cosis - Werkpro) 

Vervolgens hebben wij op 24 juli 2018 besloten over te gaan tot mededeling 
van de gunningsbeslissingen en, na afloop van de 'alcateltermijn" (zie kopje 
'vervolg"), tot gunning aan de per perceel geselecteerde partij. 

Bovenstaande aanbieders kwamen overtuigend als geschikte kandidaten naar 
voren. Deze aanbieders laten met hun ideeën zien dat ze in staat zijn om ons 
doel van innovatie van. en lokale samenwerking in het sociaal domein te 
realiseren. 
De verkozen aanbieders zijn regionale partijen die op dit moment ook in 
beeld zijn bij de gemeente. 
Met uitzondering van At Home First hebben alle aanbieders in combinatie 
ingeschreven. Verder werken alle partijen met onderaannemers. 
Door de keuze voor bovenstaande aanbieders zijn twee inschrijvende partijen 
afgevallen. 

We zijn verheugd met het feit dat we voor alle percelen geschikte kandidaten 
hebben geselecteerd die voldoen aan al onze kwaliteitseisen. Daarmee is op 
de korte termijn de continuïteit van de ondersteuning geborgd. Alle partijen 
staan garant voor het leveren van de ondersteuning aan alle inwoners van hun 
perceel voor het lumpsum bedrag dat we daarvoor ter beschikking stellen. 
Verder zal de komende jaren werk gemaakt worden van de gewenste 
transformatie van het sociaal domein en krijgt de beweging die we voor ogen 
hebben vorm. 



f " Gemeente 

rip \jror\mger\ 

Motie 'Ondersteuning voor kleine organisatie en lokale initiatieven' 
Rekening houdend met de op 18 april 2018 aangenomen motie 
"Ondersteuning voor kleine organisaties en lokale initiatieven' informeren wij 
u over de wijze waarop we gedurende de aanbesteding kleine organisatie en 
lokale initiatieven hebben ondersteund. 
Na publicatie van de aanbesteding hebben wij op 26 april 2018, in aanvulling 
op een eerdere informatiebijeenkomst op 22 maart 2018, een tweede 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor (kleine) aanbieders. Daar zijn alle 
stappen in het proces toegelicht en konden aanbieders verduidelijkende 
vragen stellen over het proces. 
Op verzoek van de aanbieders hebben wij vervolgens op 22 april 2018 een 
bijeenkomst gefaciliteerd waar aanbieders klein en groot met elkaar in contact 
konden komen. 
Daarnaast konden (kleine) aanbieders via drie schriftelijke vragenrondes 
vragen stellen. De vragen zijn schriftelijk beantwoord via drie nota's van 
inlichtingen en waren voor alle aanbieders beschikbaar. 
Bovenstaande acties waren op alle aanbieders gericht en niet alleen op kleine 
aanbieders. Reden is dat de Aanbestedingswet ons verplicht een transparant 
proces in te richten waarbij alle betrokkenen over dezelfde informatie 
beschikken. 

Na de definitieve gunning wordt de implementatie per 1 januari 2019 
voorbereid met de gegunde aanbieders. Daarbij is het plan van aanpak van de 
aanbieders leidend. Een belangrijk onderdeel daarvan is de wijze waarop ze 
de transformatie zullen vormgeven; waaronder het gebruikmaken en 
samenwerking met bewonersinitiatieven. We zullen hierbij toezien op het 
naleven van het plan van aanpak. 

Overige aangenomen moties op 18 april 2018 
De motie 'Ruimte voor nieuwe initiatieven' hebben wij reeds uitgewerkt in 
een raadsvoorstel dat op 18 juli jongstleden door uw raad is vastgesteld. 
Rekening houdend met de motie 'Uitwerking besteding innovatiegelden' 
hebben wij in de offerteaanvraag opgenomen dat in de plannen van aanpak 
ingegaan moet worden op de inzet van de innovatiemiddelen voor het 
realiseren van de transformatie. 
Verder zullen wij, op grond van de moties 'Evaluatie en bijsturing' en 'Een 
goed begin is het halve werk', na het eerste jaar van de looptijd van de 
overeenkomst een evaluatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze 
bijeenkomst kan de balans worden opgemaakt over het eerste jaar en kunnen 
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ervaringen worden gedeeld. Ons voornemen is om hieraan, naast uw raad, een 
vertegenwoordiging van WIJ Groningen, de gebiedsteams, aanbieders en 
cliënten te laten deelnemen. Tijdens deze bijeenkomst kan eveneens ingegaan 
worden op de wijze waarop de innovatiemiddelen zijn ingezet voor het 
realiseren van de transformatie. 
Tot slot zullen we, overeenkomstig de motie 'Continuïteit en advies waar 
nodig" steekproefsgewijs peilen of inwoners tevreden zijn over de verleende 
ondersteuning. Ook zullen wij een telefoonnummer openen (zie ook het kopje 
'vervolg'). 

Vervolg 
Na kennisgeving van de inschrijvende partijen van onze gunningsbesluiten 
hebben deze partijen de gelegenheid om via een kort geding op de komen 
tegen de gunningsbeslissing(en). Dit kan gedurende een periode van 20 
dagen. Verder moeten de voorlopig gegunde partijen bewijsstukken 
aanleveren voor het voldoen aan de gestelde eisen. Dit gebeurt na de 
gunningsbesluiten om de administratieve last voor de inschrijvende partijen te 
beperken. 
Wanneer er geen kort geding komt en de bewijsstukken voldoen, kan op 14 
augustus 2018 overgegaan worden tot definitieve gunning. Vervolgens kan de 
ondertekening van de overeenkomsten met de gegunde partijen plaatsvinden. 
Gelijktijdig met de definitieve gunning openen we een telefoonnummer waar 
bewoners naar toe kunnen bellen voor vragen en/of klachten. Dit nummer 
wordt ook beschikbaar gesteld voor (kleine) aanbieders en 
bewonersinitiatieven. Dit is overeenkomstig de door u op 18 april 
aangenomen motie "Continuïteit en advies waar nodig'. 

Na definitieve gunning start per perceel de implementatie van de per 1 januari 
2019 te verrichten ondersteuning. Dit gebeurt aan de hand van het plan van 
aanpak van de geselecteerde partijen, in samenwerking met de gemeente en 
WIJ Groningen. 
Daarbij wordt onder andere bekeken of de definitieve gunning een 
verandering inhoudt voor bestaande cliënten met een beschikking die 
doorloopt na 1 januari 2019. Overigens kunnen de geselecteerde aanbieders 
na definitieve gunning nog aanbieders als onderaannemer contracteren of 
personeel van niet gecontracteerde aanbieders overnemen, zodat zo min 
mogelijk cliënten te maken krijgen met veranderingen. Rekening houdend 
hiermee zal medio het vierde kwartaal van 2018 duidelijk zijn of bestaande 
cliënten te maken krijgen met veranderingen en wat de impact is voor de 
huidige aanbieders en hun beroepskrachten. 
Wij zullen er in ieder geval op toezien dat cliënten bij eventuele 
veranderingen zorgvuldig en tijdig geïnformeerd worden hierover. 
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Tot slot 
Wij hopen dat we uw raad met deze brief voldoende hebben geïnformeerd 
over het verloop van de aanbesteding. In geval van eventuele bezwaren ten 
aanzien van onze voorlopige gunning zullen we uw raad op de hoogte stellen 
hiervan. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de loco-burgemeester. 
Ton Schroor 

de loco-secretaris, 
Bert Popken 


