De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland werken, daar waar mogelijk, samen binnen het
Sociaal Domein. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over deze samenwerking.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
Nummer 4, september 2016

Stand van zaken aanbesteding
De deadline voor het meedoen aan de aanbesteding is maandag 26 september om 12 uur
verstreken. In totaal hebben 235 aanbieders zich ingeschreven voor deze inkoop voor zorg en
ondersteuning voor de jaren 2017-2018. Voor alle percelen zijn meerdere inschrijvingen
ontvangen.

Verificatieronde
Nu de eerste deadline van de aanbesteding achter de rug is volgt er een verificatieronde. Daarin
controleren de gezamenlijke gemeenten of de aanvragen van de aanbieders voldoen aan de
gestelde eisen. Ook de tarieven van vier producten worden in de verificatieronde meegenomen.
Aanbieders krijgen uiterlijk 18 oktober te horen of ze wel of niet een overeenkomst met een of
meerdere gemeenten krijgen.

Continue inschrijving mogelijk door ‘openhousemodel’
Doordat is gekozen voor een ‘openhousemodel’ is het voor nieuwe aanbieders steeds mogelijk
om in te schrijven in Negometrix. Bovendien kunnen partijen die niet voor alle percelen
gecontracteerd zijn, alsnog een inschrijving indienen voor percelen waarvoor zij geen
overeenkomst hebben gesloten.
De acht samenwerkende gemeenten staan nieuwe toetreders toe per:
1 april 2017
1 juli 2017
1 oktober 2017
1 januari 2018
1 april 2018
1 juli 2018

1 oktober 2018
Als een aanbieders zich alsnog inschrijft start de overeenkomst, na de verificatie, niet eerder dan
een van deze data. Inschrijvingen die minimaal vijftien werkdagen vóór een instapmoment in
Negometrix zijn ingediend worden in de beoordeling voor die ronde meegenomen.
De procedure is gelijk aan de procedure die voor de eerste aanbesteding is gehanteerd.

Verdiepingsworkshops Vecozo/GGK
Op 3 november zijn er follow-upbijeenkomsten van de workshops Vecozo/Gegevensknooppunt
van 30 augustus en 29 september. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor het
beantwoorden van verdiepingsvragen over het gebruik van Vecozo/GGK. Een van de twee
workshops tijdens die ochtend is specifiek gericht op aanbieders in de Jeugd GGZ.
Tijdens beide bijeenkomsten over Vecozo/GGK is er ook een presentatie over de nieuw
ontwikkelde app voor het berichtenverkeer via I-Wmo/I-Jw. De twee bijeenkomsten beginnen
om half tien en duren tot twaalf uur. Ze vinden plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst.
Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl.

