
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Tess van de Wiel 

Onderwerp Opdracht voorliggend veld 

Datum 21-12-2021 

 
__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het besluit van het college om de opdracht ‘voorliggend veld 2022 e.v.’ te gunnen aan Contour de 
Twern als hoofdaannemer met onderaannemers: IMW Tilburg, MEE de Meent Groep, Stichting Jong, 
De Wever en Vluchtelingenwerk. De overeenkomst wordt door de gemeente Goirle en Contour de 
Twern getekend op 22 december 2021. 
 
Inleiding 
Voor de uitvoering van het aanbod van voorzieningen in het voorliggend veld moet een nieuwe 
overeenkomst worden afgesloten die ingaat op 1 januari 2022. Hiervoor hebben we een 
inkoopprocedure gevolgd. In de raadsinformatiebrief van 24-09-2021 hebben we u geïnformeerd 
over de gevolgde procedures. 
Op 22 juli 2021 heeft u een uitgebreide raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u hebben 
geïnformeerd over de inkoop van het voorliggend veld. Daarin is toegelicht dat we één integrale 
opdracht met één budget willen gunnen aan één opdrachtnemer. We zijn van mening dat we met die 
kaders een stevig voorliggend veld organiseren met de benodigde slagkracht. In het Programma van 
Eisen staan de maatschappelijk opgaven en effecten: 
 

opgave 1: Vergroten van de zelfredzaamheid;  
opgave 2: Versterken van de kracht van de samenleving; 
opgave 3: Bevorderen van de maatschappelijke participatie; 
opgave 4: Verschuiven van maatwerkvoorzieningen naar het voorliggend veld.  
 

Onder deze opgaves zijn maatschappelijke effecten beschreven. Hiermee zetten we in op de best 
passende ondersteuning voor onze inwoners in alle levensfasen. 
 
Informatie 
We hebben intensieve gesprekken gehad met Contour de Twern als hoofdaannemer voor de 
opdracht. In deze gesprekken zijn enkele belangrijke onderwerpen zoals governance en monitoring 
verder besproken. Dit proces heeft geleid tot het tekenen van een intentieovereenkomst op 26-10-
2021. Hierin verklaren de gemeente en Contour de Twern de intentie te hebben om met elkaar in 
overeenstemming te komen voor de opdracht ‘voorliggend veld 2022 e.v.’. Ook is de voorwaarde 
opgenomen dat beoogd opdrachtgever en beoogd opdrachtnemer afspraken vastleggen over de 
overgangsperiode vanaf januari 2022 tot aan lancering van het beoogd dorpsteam in het 
implementatieplan. Het dorpsteam is de wijze waarop Contour de Twern werkt aan een sterk sociaal 
fundament zoals we dat in het Programma van Eisen vragen. 
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Om aan de voorwaarde van de intentieovereenkomst te voldoen, hebben de gemeente en Contour 
de Twern de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd over de eerste zes maanden van de 
nieuwe overeenkomst. De overgang van de huidige manier van werken naar het werken met een 
dorpsteam moet vloeiend verlopen voor de inwoners en de medewerkers van de betrokken partijen. 
Contour de Twern heeft hiervoor een implementatieplan opgesteld. Dit plan is de leidraad voor de 
komende maanden. Het geeft inzicht in de mijlpalen en de planning om daar te komen. Hiermee is 
voldaan aan de voorwaarde van de intentieovereenkomst. 
 
Met Contour de Twern als hoofdaannemer en IMW Tilburg, MEE, Stichting Jong, De Wever en 
Vluchtelingenwerk als onderaannemers zijn heldere afspraken gemaakt over zaken zoals de 
uitvoering van de opdracht, proces, wijze van verantwoording, monitoring, governance, risico’s, 
beheersmaatregelen en partnerschap. Deze afspraken zijn opgenomen als bijlage van de 
overeenkomst. Met name de eerste periode van het contract blijft de gemeente zeer nauw 
betrokken bij de overgangsfase zodat de vervolgstappen in goede samenwerking worden gezet. Ook 
monitoren we als opdrachtgever periodiek de voortgang en effecten. 
 
De uitkomst van de gesprekken, de gemaakte afspraken en het implementatieplan hebben de 
gemeente vertrouwen gegeven in Contour de Twern als opdrachtnemer voor de opdracht 
voorliggend veld 2022 e.v.. Met elkaar hebben we goede afspraken gemaakt die aansluiten op de 
visie op het sociaal domein ‘Goirle Glanst’. We zijn van mening dat we met deze gunning een 
belangrijke stap zetten naar een goede ondersteuning in het voorliggend veld voor onze inwoners.  
 
Vervolg  
De ingangsdatum van de overeenkomst is 1-1-2022. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier 
jaar met twee verlengingsmogelijkheden van twee jaar. 
 
Communicatie 
Communicatie 2021: 
De gemeente en Contour de Twern doen in een persconferentie gezamenlijk de mededeling dat de 
overeenkomst gesloten is.  
In de communicatie met medewerkers zullen de gemeente en Contour de Twern ook samen 
optrekken. 
 
Vanaf ingangsdatum overeenkomst (01-01-2022): 
Contour de Twern stelt een communicatieplan op. Hierin nemen ze bijvoorbeeld op hoe de nieuwe 
werkwijze aan inwoners wordt uitgelegd.  
Tussen de gemeente Goirle en Contour de Twern zijn afspraken gemaakt over overlegstructuren. 
 
Bijlagen 
Geen.  
__________________________________________________________________________________ 


