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Kennisnemen van 
De wijze van inkoop van de diensten in het voorliggend veld middels een aanbesteding. 
 
 Inleiding 
De gemeente Goirle heeft voor de uitvoering van voorzieningen in het voorliggend veld in 2018 een 
aanbesteding doorlopen die geleid heeft tot het inkopen van het welzijnswerk, maatschappelijk 
werk, jongerenwerk, onafhankelijke clientondersteuning en dementieconsulten. Deze contracten 
lopen af op 31 december 2021 en kunnen niet meer verlengd worden. Deze diensten moeten 
daarom dit jaar opnieuw ingekocht worden zodat de nieuwe contracten ingaan in januari 2022.  
 
Informatie 
Voor de inkoop van diensten in het voorliggend veld is gekeken naar de mogelijkheid van subsidiëren 
en het inkopen via een aanbesteding. Voor de gemeente Goirle is het inkopen van de diensten in het 
voorliggend veld via een aanbesteding het best passend. Onderstaande overwegingen hebben hierbij 
een rol gespeeld: 
 

- Bij een subsidie ligt de eerste stap bij de aanvrager. De gemeente heeft dan niet de leiding. 
Terwijl het belangrijk is voor de gemeente om aan te kunnen geven wat zij als opdrachtgever 
de komende jaren van de opdrachtnemer verwacht. Voor deze opdracht is het daarom 
belangrijk dat de eerste stap bij de gemeente ligt. Een aanbesteding biedt daarin meer 
ruimte dan een subsidie. 

- De gemeente wil de aanbieder contracteren die zorg aanbiedt die het beste past bij de 
behoeften van de inwoners van Goirle. Elke zorgaanbieder kan reageren op een 
aanbesteding. Deze concurrentiestelling op een markt is nodig om een afweging te kunnen 
maken en de beste zorgaanbieder te kunnen kiezen. Subsidiëren geeft die mogelijkheid niet. 

- Om doorlopend de beste zorg te kunnen blíjven garanderen is een prestatieplicht belangrijk. 
Een aanbesteding geeft ruimte voor deze prestatieplicht. Met deze prestatieplicht kunnen 
we beter monitoren op de gewenste effecten waardoor we nog beter grip krijgen op het 
sociaal domein. Een subsidie is daarentegen een eenzijdige handeling waarbij geen 
prestatieplicht is voor de opdrachtnemer.   
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- De gemeente wil graag een verbintenis aangaan met de partners in het voorliggend veld om 
samen toe te werken naar de beste zorg en samen een kostenbesparing voor elkaar te 
krijgen. Deze verbintenis past het beste binnen de definitie van een aanbesteding.  

 
Voor Sociale en Andere Specifieke (SAS) diensten bestaat een specifieke aanbestedingsprocedure. 
Deze procedure geeft de gemeente Goirle ruimte om passende voorwaarden te scheppen, 
verwachtingen en eisen te beschrijven om zo te komen tot de beste inkoop die past bij de gemeente 
Goirle. Deze specifieke procedure behelst een volledige inkoopprocedure, maar is minder 
arbeidsintensief voor alle partijen dan een algemene aanbestedingsprocedure. 
De diensten in het voorliggend veld zullen om bovengenoemde redenen worden ingekocht via een 
Openbaar Europese aanbesteding middels de SAS-procedure. 
 
 
Kosten 
Deze aanbesteding vraagt geen extra kosten dan de begrote posten. Eventuele extra kosten worden 
opgevangen binnen bestaande budgetten. 
 
 
 Vervolg  
Onze huidige partners ontvangen een schriftelijke herinnering dat hun huidige contract aan het eind 
van het jaar van rechtswege eindigt. De huidige partners worden rechtstreeks op de hoogte gesteld 
over het besluit van een nieuwe aanbesteding.  
 
 
Communicatie 
De inhoud van de aanbesteding (de opdracht) wordt in juni door het college vastgesteld middels een 
collegevoorstel. Hierin zal ook de contractwaarde worden vastgesteld door het college. De raad 
wordt ook in juni geïnformeerd over de inhoud van de aanbesteding 
 
De aanbesteding zelf dient openbaar aangekondigd te worden. Dit zal in juli 2021 digitaal gebeuren 
op de daarvoor bestemde websites. 
 
Van juli tot oktober vindt de selectie plaats, begin november volgt het proces verbaal en zal de raad 
geïnformeerd worden. Midden november zal de overeenkomst getekend worden en begin december 
volgt het definitieve collegebesluit. 


