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Ongevraagd advies inkoop 2017

Advi ez en Participati eraad 2016

Geachte leden van de participatieraad,
Hartelijk dank voor uw advies voor de inkoop van ondersteuning voor de jaren 2017 en
verder.
Uw advies om concrete diensten, zoals dagactiviteiten en persoonlijke ondersteuning, in te
kopen nemen wij ter harte. Op dit moment kunnen wij echter nog geen uitsluitsel geven
over de vorm waarin wij ondersteuning gaan inkopen.
Wij hebben aan de regionale projectgroep inkoop en ontwikkeling opdracht gegeven
gezamenlijk het programma van eisen voor de aanbesteding sociaal domein 2017 op te
stellen.
Doel is voldoende aanbieders te selecteren die voldoen aan de te stellen voorwaarden in
de aanbesteding, zodat wij maatwerk kunnen leveren aan inwoners met een
ondersteuningsvraag.
Vervolgtraject
In de periode tot en met juni 2016 gaan in Achterhoeks verband werkgroepen aan de slag
met het opstellen van het programma van eisen en de overige inkoopdocumenten. In juli
2016 stellen de colleges deze documenten vast en kan daarna de aanbesteding van start
gaan.
Na vaststelling door de 8 Achterhoekse colleges ontvangt u de inkoopdocumenten ter
informatie.
Aanpassingen aan verordeningen en beleidsregels
Daar waar dit gewenst is naar aanleiding van gewijzigde wet, regelgeving en/of beleid
zullen wij onze verordeningen en beleidsregels aanpassen. Wijzigingen aan verordeningen
of beleidsregels leggen we uiteraard ter advisering aan u voor.

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 75 02 50

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

e-mail
info@bronckhorst.nl
www.bronckhorst.nl

bankrekeningnummer
NL81 BNGH 0285 1044 97
BTW-NL 8136.47.290.B.01

*Z0168EA3BC0*

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bronckhorst.nl of
tel. (0575) 75 02 50.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris,
de burgemeester,

A.H. van Hout

M. Besselink
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