
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memo 
 
 
 
aan de Fysieke overlegtafel   
onderwerp Evaluatie inkoop 2018 en verlenging deelovereenkomsten 
 
datum 02-10-2019 
 
 
 
Toelichting 
In 2017 heeft een regionaal inkooptraject plaatsgevonden voor jeugdhulp en Wmo voor de periode 2018 
– 2020. Komend jaar staan de colleges van de vijf Midden Hollandgemeenten voor de keuze om de 
contracten te verlengen voor de periode 2021 – 2022. Het betreft hier de deelovereenkomsten. Afgelopen 
zomer is al besloten de basisovereenkomst te verlengen voor de periode 2020 – 2024 en heeft de RDS 
een evaluatie uitgevoerd naar de deelovereenkomsten. Uit de evaluatie is gekomen dat de gemeenten en 
RDS aan de slag gaan met het verfijnen van het inkoopmodel. Belangrijke aandachtspunten zijn de 
doorontwikkeling van de toegang, het contractmanagement en het sturen op kwaliteit.  
De uitkomsten van de evaluatie is als bijlage gevoegd.  
 
Vervolg 
Naar aanleiding van de evaluatie zetten de vijf gemeenten het proces in gang om de 
deelovereenkomsten te verlengen.  
De deel overeenkomsten hebben een looptijd tot en met 31 december 2020. In de overeenkomst staat: 

De Gemeente kan de Deelovereenkomst twee maal verlengen met een periode van twee jaar (van 1 
januari 2021 tot en met 31 december 2022 en van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024). De 
verlenging geschiedt schriftelijk (kan per e-mail) en uiterlijk zes kalendermaanden voor het aflopen 
van de contractsperiode. Een en ander onverminderd de mogelijkheid om de Deelovereenkomst 
tussentijds op te zeggen conform artikel 5 van de Deelovereenkomst. “ 
 
Dit betekent dat voor 1 juli 2020 de overeenkomsten verlengd moeten worden door de gemeenten.  
 
 
Tijdpad en stappen in dit verlengingsproces 
 

Interne evaluatie inkoop 2018 Juli en augustus 2019 
Aankondiging verlenging deelovereenkomsten aan Fysieke 
Overlegtafels en informeren over evaluatie  

Oktober 2019 

Besluitvorming in college over evaluatie  Oktober/november2019 
Voorbereiden en Informeren van raad uitkomst evaluatie November 2019 
Voorleggen voorstel verlengingsaddendum deelovereenkomsten 
aan Fysieke Overlegtafels 

Voorjaar  2020 

Besluitvorming in colleges over verlenging April 2020 
Inwerkingtreding verlenging per 1 januari 2021 1 juli 2020 

 
 


