Regionaal inkoop- en subsidiebureau Amersfoort
Startbijeenkomst bestuurlijk aanbesteden - donderdag 12 mei 2016
Vragen en antwoorden

1. Zijn de leden vd werkgroep dezelfde mensen als de deelnemers aan de tafels, of kunnen dat
ook anderen zijn?
a. Antwoord: Dat zouden ook andere personen kunnen zijn. Het gaat hierbij om de
expertise die nodig is om de opdracht die de werkgroep heeft zo goed mogelijk uit te
werken.
2. Welke selectiecriteria hanteren jullie om mensen die aan de tafels deelnemen te selecteren?
a. Antwoord: Zie bijlage 4 van het dialoogconvenant
3. Hoe worden vernieuwers geselecteerd?
a. Antwoord: Dat is een lastig proces. Gemeente selecteert o.a. Partijen die in het
recente verleden met vernieuwende plannen zijn gekomen. Er is gekeken naar
partijen/personen die met andere oplossingen komen om bijv. een zorgsoort anders
te organiseren. De partijen/ personen zijn voor een deel bekend en voor een deel
konden ze zichzelf melden. De gevestigde grotere aanbieders vallen in een andere
categorie, vaak al in de categorie 1,2 maar ook die kunnen uiteraard vernieuwend
zijn.
4. Zijn de fysieke tafels openbaar? Is er een publieke tribune? Zo nee, zou dit overwogen kunnen
worden?
a. Antwoord: Uit praktische overwegingen is dit antwoord Nee; niet volledig openbaar.
Wij organiseren wel een “tweede ring” waarbij personen die duo’s vormen kunnen
aanschuiven. Deze nemen niet deel aan de discussie maar kunnen wel input leveren
in speciaal ingelaste pauzes via de eerste ring deelnemers.
Is ook handig voor de tweede persoon, die kan dan het proces goed volgen.
b. Antwoord: Tweede persoon is altijd welkom.
5. Deelnemers aan fysieke tafel hebben een mandaat van hun organisatie, moeten toestemming
hebben van het bestuur. Zit je niet aan een tafel, dan heb je toch ook een mandaat nodig?
Mensen aan de tafel hebben dan al een voorsprong. Wat bedoelen jullie precies met een
mandaat?
a. Antwoord: Dat de personen aan de tafels vrijelijk kunnen spreken, afspraken kunnen
maken en voorstellen kunnen doen, zonder terug te moeten naar de organisatie voor
akkoord, dan wel toestemming.
6. Aan de fysieke overlegtafels: plannen met criteria. Op welk moment wordt dit breder
gecommuniceerd, zodat anderen hierover kunnen nadenken?
Antwoord: zie dialoogconvenant artikel 9 en 10
7. Is de deelovereenkomst een soort raamovereenkomst?
a. Antwoord: Ja, de “deelovereenkomst” kan gezien worden als een raamovereenkomst
gekoppeld tussen de aanbieder en de gemeente.
8. Opmerkingen via virtuele tafel, worden die altijd opgevolgd?
a. Antwoord: Nee, alle voorstellen worden meegenomen/besproken aan de fysieke
tafel, daar waar een voorstel een goede aanvulling is zal het worden meegenomen.
Zie artikel 9 en 10 dialoogconvenant.
9. Aanbesteding Dagactiviteiten en BW. Hoe zit het met de inkoop van de participatie
wijkteams, of is dat separaat?
Antwoord: alle andere onderdelen worden separaat of verlengd of ingekocht. U kunt hier
binnenkort informatie over terugvinden via de website van de gemeente Amersfoort.
10. Wat valt er allemaal onder Dagactiviteiten?
a. Antwoord: het betreft de producten en diensten die onder de voormalige AWBZ zorg
dagbesteding viel. Het is op dit moment te vroeg om opvoedhulp jeugd mee te
nemen. Kinderdagcentra, BSO's, kinderdagopvang zit er wel in.
11. Er volgen publicaties. Krijgen we ook een rss-feed via de mail, als er weer nieuws op de
website staat?
a. Antwoord: een rss feed is helaas op dit moment niet mogelijk, wij onderzoeken een
alternatief.
12. Ouderen GGZ-c worden die ook meegenomen in BA?
a. Antwoord: Ja.
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13. Wij als stichting zitten bij veel gemeenten. Kunnen organisaties bediend worden met een
overzicht van welke aanbestedingen waar lopen?
a. Antwoord: dit dient u zelf te organiseren. Dit kan via Tenderned, dan wel via
organisaties die dit soort informatie verstrekken.
14. Deelnemers aan werkgroepen/fysieke tafels. Kunnen dat ook verschillende organisaties zijn
a. Antwoord: Ja zie antwoord vraag 1
15. Hoe zit het met instroom nieuwe aanbesteding? Ik mis cliënten in dit verhaal.
a. Antwoord: Cliëntenraden/ adviesraden worden als vertegenwoordigers uitgenodigd,
tijdens de sessie met clientraden is afgesproken dat ook cliënten deel zullen nemen.
16. Stel dat een cliënt veel klachten heeft over een organisatie. Dat zou net de organisatie
kunnen zijn die bij ons aan tafel zit. Dat is niet meegenomen in selectie.
a. Antwoord: Dit is een zaak die op het moment dat dit zich voordoet, beoordeeld
wordt door de gemeente. De gemeente beslist uiteindelijk hoe hier mee om te gaan.
Cliëntenfeedback is belangrijk, dat wordt meegenomen in accounthouderschap.
Klachten kun je niet hebben aan tafels. Kortom dit is een proces dat niet onder de
bestuurlijke aanbesteding valt. Wel blijven wij graag dit soort signalen horen.
17. Hoe zit het met de toetreding van andere partijen bij pakketten die verlengd gaan worden?
Antwoord: Binnen bestaande overeenkomsten die verlengd gaan worden is dit niet mogelijk.
18. Komt eer een vaste afspraak (budget) of een volumeafspraak.
Antwoord: uiteindelijk willen gemeenten naar clientvolgende bekostiging voor verblijf, dit
zal als uitgangspunt benoemd worden, in de tafel zal dit dan verder worden besproken.
19. Wat is het uiteindelijke resultaat, status en vervolgproces van de bestuurlijke aanbesteding?
Welke besluitvorming vindt er daarna nog plaats of is het mandaat besluitvormend? Welk
mandaat
hebben
de
gemeenten
gegeven?
Antwoord: Zie presentatie. De uitkomsten van de tafel zullen altijd door de colleges moeten
worden goedgekeurd
20. Zijn er nieuwe producten in BW nodig?
Antwoord: Dat moet blijken in de adviestafels. Dit staat als onderwerp geagendeerd.
21. Discussie volumes moet aan fysieke tafels plaatsvinden. Zijn er ideeën over budget en
minimum aantal contractanten?
a. Antwoord: Mei – en septembericirculaire laat deel v budget zien en effecten. Aantal
aanbieders: is openbaar. Iedereen die voldoet aan onze criteria.
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