Uitnodiging marktconsultaties inkoop 2021 en verder
Geachte heer, mevrouw,
We nodigen u van harte uit voor consultaties ten behoeve van de inkoop 2021 en verder. Op 31
december lopen verschillende overeenkomsten af. Het gaat om de volgende overeenkomsten:
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en jeugd ggz, en jeugdbescherming, -reclassering en
drang. Dit betekent dat wij in 2020 het inkooptraject starten. We lichten graag de inkoop 2021 e.v. toe
en willen met u in gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke contractuele voorwaarden
daarvoor nodig zijn.
We organiseren in de eerste helft van 2020 twee (2) consultaties per voorziening. We organiseren de
consultaties niet per overeenkomst, maar we hebben clusters gemaakt naar verschillende
voorzieningen. We maken onderscheid tussen vier clusters:
1. Maatschappelijke ondersteuning (WMO en Jeugdwet)
2. Ambulante jeugdhulp en ambulante jeugd GGZ (Jeugdwet)
3. Jeugdbescherming, - reclassering en drang (Jeugdwet) – alleen voor gecertificeerde
instellingen
4. Verblijf (pleegzorg, gezinshuizen, klinische jeugd GGZ, leef- en behandelgroepen en
driemilieuvoorzieningen) (Jeugdwet)
Hieronder is weergegeven wanneer en waar de marktconsultaties per voorziening plaatsvinden.
Consultatieronde 1: Richting
13 januari (9.30-12.00 uur)
14 januari (18.30-21.00 uur)
15 januari (10.00-12.00 uur)
15 januari (14.30-17.00 uur)

Maatschappelijke Ondersteuning
Ambulante Jeugdhulp en ambulante jeugd GGZ
JB, JR en drang
Verblijf

Consultatieronde 2: Uitgangspunten, eisen en tarieven
6 april (9.30-12.00 uur)
Maatschappelijke Ondersteuning
7 april (9.30-12.00 uur)
Verblijf
7 april (18.30-21.00 uur)
Ambulante Jeugdhulp en Jeugd GGZ
8 april (9.30-12.00 uur)
JB, JR en drang

Eemnes
Eemnes
Bussum
Bussum

Eemnes
Bussum
Eemnes
Bussum

Locaties
De consultaties vinden plaats in Eemnes of Bussum.
Het adres in Eemnes is: Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes
Het adres in Bussum is: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Aanmelden
Opgave voor de marktconsultatie(s) kan door een e-mail te sturen aan: sociaaldomein@regiogv.nl
onder vermelding van “aanmelding marktconsultaties inkoop 2021 ”. Graag bij
aanmelding doorgeven van welke organisatie u bent en wat uw functie is en naar welke
marktconsultaties (voorziening en data) u komt.
Prettige feestdagen.
Tot ziens in het nieuwe 2020.
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