
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  13 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Lisanne van Geen, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Stand van zaken aanbesteding jeugd ggz 

 

1. Aanleiding 

Zoals bekend worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de taken die 

vallen onder de nieuwe Jeugdwet. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor taken die 

eerst via de Awbz werden geregeld en die vanaf 2015 onder de Wmo vallen. In Twente wordt 

via de Twentse Samenwerking Samen14 intensief samengewerkt om deze vanaf 2015 tot 

uitvoering te brengen. 

De afgelopen maanden hebben diverse inkooptrajecten plaatsgevonden opdat gemeenten per 

januari 2015 aan hun wettelijke zorgtaken kunnen voldoen. Het merendeel van deze 

inkooptrajecten is inmiddels afgerond. Een tweetal trajecten, Jeugd GGZ en Jeugd AWBZ, 

bevindt zich nog in de afrondingsfase. 

In het kader van het inkooptraject jeugd GGZ hebben twee aanbieders een kortgeding 

aangespannen. Eén van deze twee aanbieders heeft een bericht aan de Twentse 

gemeenteraden gestuurd. 

Met deze brief wil ik u een toelichting geven op het inkooptraject en u informeren dat wij, 

rekening houdend met een mogelijk uitspraak van de rechter, de continuïteit in de Jeugdhulp in 

2015 geregeld hebben. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Wat is er aan de hand? 

Vorige week heeft de eerste bezwaarmakende aanbieder ons gedagvaard. Deze heeft niet 

aan de aanbesteding meegedaan en is ook niet bij de voorlichtingsbijeenkomst geweest. Hij 

geeft in zijn dagvaarding aan het niet eens te zijn met de gehanteerde tarieven bij de 

aanbesteding Jeugd GGZ. Oorspronkelijk zou het door deze eerste aanbieder aangespannen 

kort geding voor de rechter komen op 18 november a.s.. 

Samen 14 is gisteren in kortgeding gedagvaard door een tweede bezwaarmakende aanbieder. 

Hoewel deze tweede aanbieder –net als 51 andere zorgaanbieders- een ondertekende 



- 2 - 

 

raamovereenkomst heeft geretourneerd, verzet zij zich tegen de tarieven die zijn gehanteerd. 

Omdat de advocaat van de tweede aanbieder de rechtbank heeft verzocht om gelijktijdige 

behandeling van het kort geding van de eerste aanbieder is de vermoedelijke zittingsdatum 

verschoven naar 15 december 2014. 

 

Regels van een Europese aanbesteding 

De tweede bezwaarmakende aanbieder en andere aanbieders, hebben na de voorlopige 

gunning gevraagd om contact/onderhandeling over deze tarieven. Dit mag niet volgens de 

geldende regels van een Europese aanbesteding. Alleen tijdens de inlichtingenfase van de 

aanbesteding, waar inschrijvers in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen, is het 

onderhandelen met of contact hebben met aanbieders (over tarieven) mogelijk. 

Voor de goede orde melden wij dat tijdens de inlichtingenfase geen vragen zijn gesteld over de 

gehanteerde berekeningssystematiek en kortingspercentages. Dit betekent dat de partijen die 

het contract hebben ondertekend een zgn. 'onherroepelijk aanbod' hebben gedaan. 

Het na de voorgenomen gunning onderhandelen over tarieven of overgaan tot tariefsverhoging 

zou ertoe leiden dat mogelijk andere belangstellende marktpartijen die ook voor een hoger 

tarief de opdracht zouden willen uitvoeren worden gepasseerd. Ook dat zou een risico 

opleveren van een kort geding. Bij (Europese) aanbestedingen moet er bovendien sprake zijn 

van een zogenaamd 'level playing field'. Dit gelijke speelveld houdt in dat alle aanbieders op 

hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken. Overleg met aanbieders tijdens een 

Europese aanbesteding is daarom niet mogelijk. 
 

Wat gaan wij doen? 

Wij zijn van plan om op 13 november te gunnen aan die partijen die hun inschrijving niet voor 4 

november 12.00 uur hebben ingetrokken. Omdat de aanbesteding Jeugd GGZ aan de rechter 

wordt voorgelegd, kunnen wij niet anders dan het voorbehoud maken dat wij de  

overeenkomsten kunnen ontbinden indien wij door de rechter tot heraanbesteding gedwongen 

worden. Mocht de rechter besluiten dat de aanbestedingsprocedure over gedaan moet 

worden, lopen de contracten die nu onder bovenstaande voorwaarden worden gegund door tot 

het moment dat gemeenten na heraanbesteding definitief hebben gegund. Hierdoor is de 

continuïteit van de zorg gegarandeerd. 

 

Wanneer de rechter besluit dat de aanbestedingsprocedure over moet worden gedaan, wordt 

hierover geïnformeerd.  

 

Tot slot: bij de aanbesteding Jeugd AWBZ, is de bezwaartermijn termijn gesloten en zijn geen 

bezwaren ingediend. 

 

 

 

 

 

 


