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Betreft: Definitieve gunning aanbesteding jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning vanuit
de wijkteams
Geachte raadsleden,
Op 2 maart jl. bent u door middel van een raadsinformatiebrief (kenmerk: 282382) geïnformeerd over het
aflopen van de huidige contracten voor het leveren van jeugdhulpverlening en maatschappelijk
ondersteuning in de wijkteams en de daaraan verbonden inkoopstrategie en aanbesteding, Middels deze
brief informeren wij u over de uitkomst van deze aanbesteding

Offertes
Op 25 mei jl. is de offerteaanvraag, ten aanzien van het leveren van jeugdhulpverlening en
maatschappelijk ondersteuning in de wijkteams. op Tenderned gepubliceerd. Op basis van de
aanbestedingsleidraad, die was opgebouwd uit 5 verschillende percelen, hebben in totaal 8
zorgaanbieders een offerte ingediend. Voor elk domein is 1 zorgaanbieder als meest geschikt bevonden
In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de meest geschikte zorgaanbieders per perceel
Perceel
Opvoeden en Opgroeien
Jeugd GGz
Volwassen GGz
Maatschappelijk Werk
Leven met een Beperking

Zorgaanbieder

M

Parnassia Groep: Youz
Parnassia Groep: Antes
De Sociale Basis / Vivenz
MEE Rotterdam

Naar aanleiding van de uitslag zijn in augustus de definitieve gunningsbrieven naar de desbetreffende
zorgaanbieders gestuurd. Op 12 oktober jl. zijn de nieuwe overeenkomsten tussen de gemeente en de
zorgaanbieders ondertekend. Deze hebben een looptijd van 4 jaar, met een optie tot verlenging van een
periode van maximaal 4 jaar. Dit betekent dat we vanaf 1 januari 2022 de samenwerking met onze
huidige partners voortzetten

Wachtkamerovereen komst
Uit de aanbesteding bleek dat bIj vier percelen ("Opvoeden en Opgroeien”, “Jeugd GGz’'
"Maatschappelijk Werk“ en "Leven met een Beperking") per perceel maar 1 zorgaanbieder voldoende
geschikt is. Andere zorgaanbieders, die bij deze percelen een offerte hebben ingediend. zijn niet als
voldoende gekwalificeerd

Bij het perceel “Volwassen GGz“ hebben 2 aanbieders een offerte ingediend, die beiden voldoende
geschikt zijn. Zorgaanbieder Parnassia Groep: Antes is als beste gekwalificeerd. Zorgaanbieder Eddee
Zorgverlening is daarbij als tweede gekwalificeerd. Naar aanleiding daarvan is met Eddee Zorgverlening
een wachtkamerovereenkomst gesloten. Deze treedt in werking indien de overeenkomst met Parnassia
Groep: Antes binnen twee jaar na de startdatum van de opdracht onverhoopt wordt ontbonden. Als
gemeente hebben we dan de mogelijkheid om Eddee Zorgverlening te vragen de oorspronkelijke
opdracht binnen het perceel Volwassen GGz van Parnassia Groep: Antes over te nemen.

We vertrouwenerop u hiermee voldoende geïnformeejr

hebben.
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