Onderwerp

Voorlopige gunning Wmo begeleiding en kortdurend
verblijf Haren
D. van der Wal

Steller

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon
Datum

(050) 367 60 37
7 juli 2021

Bijlage(n)

Uw brief van

-

296932-2021

Ons kenmerk
Uw kenmerk

-

Geachte heer, mevrouw,
In deze brief informeren wij u over het verloop van de aanbesteding van de
Wmo begeleiding en kortdurend verblijf voor Haren.
Voorlopige gunning
Op 3 maart 2021 hebben wij de aanbesteding van de Wmo begeleiding
(inclusief kortdurend verblijf) voor Haren gepubliceerd. Aanbieders hadden
tot en met 1 juni 2021 de tijd in te schrijven op de opdracht.
Er zijn in totaal drie inschrijvingen binnen gekomen. Eén inschrijving
voldeed niet aan de eisen voor deelname en is niet meegenomen bij de
beoordeling van de gunningscriteria.
De resterende twee 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.
Voor de beoordeling van deze plannen is een ambtelijke
beoordelingscommissie ingesteld. Deze heeft op basis van kwalitatieve
gunningscriteria, de ingediende plannen van aanpak beoordeeld.
De kwalitatieve gunningscriteria betroffen:
1. het ondersteuningsaanbod;
2. de transformatie van de ondersteuning;
3. de implementatie per 1 januari 2022.
Bij de beoordeling zijn punten per criterium toegekend. Inschrijvende
aanbieders moesten een minimum aantal punten scoren.
Deze beoordeling resulteert in een duidelijke geschikte kandidaat voor het
gebied van de voormalige gemeente Haren. Het gaat om de combinatie Noord
Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) en Coöperatie
Dichtbij. Beide zijn lokale aanbieders en zullen bij hun dienstverlening
werken met onderaannemers. Ze laten met hun ideeën zien dat ze in staat zijn
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om ons doel van innovatie van, en lokale samenwerking in het sociaal domein
te realiseren.
De tweede inschrijver scoorde onvoldoende punten en is daarmee afgevallen.
Vervolgens hebben wij op 7 juli 2021 besloten over te gaan tot mededeling
van de gunningsbeslissing en, na afloop van de ‘alcateltermijn’ (zie kopje
‘vervolg’), tot gunning aan de geselecteerde partij.
We zijn verheugd met het feit dat we ook voor Haren een geschikte kandidaat
hebben geselecteerd die voldoet aan al onze kwaliteitseisen. Daarmee is op de
korte termijn de continuïteit van de ondersteuning geborgd. De geselecteerde
partijen staan garant voor het leveren van de ondersteuning aan alle inwoners
van Haren 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.
Vervolg
Na kennisgeving van de inschrijvende partijen van ons gunningsbesluit
hebben deze partijen de gelegenheid om via een kort geding op te komen
tegen de gunningsbeslissing. Dit kan gedurende een periode van 20 dagen.
Verder moet de voorlopig gegunde partij bewijsstukken aanleveren voor het
voldoen aan de gestelde eisen. Dit gebeurt na het gunningsbesluit om de
administratieve last voor de inschrijvende partij te beperken.
Wanneer er geen kort geding komt en de bewijsstukken voldoen, kan op 28
juli 2021 overgegaan worden tot definitieve gunning. Vervolgens kan de
ondertekening van de overeenkomst plaatsvinden.
Na de definitieve gunning wordt de implementatie per 1 januari 2022
voorbereid door de combinatie NNCZ en Coöperatie Dichtbij. Daarbij is het
plan van aanpak van de aanbieders leidend.
Tot slot
Wij vertrouwen er op uw raad met deze brief voldoende te hebben
geïnformeerd over het verloop van de aanbesteding. In geval van eventuele
bezwaren ten aanzien van onze voorlopige gunning zullen we uw raad
hiervan op de hoogte stellen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda
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