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Beste aanbieder, 
  
Input gevraagd voor contractjaar 2019 
De overlegtafels voor de inkoop van 2019 zijn gestart. We hopen voor de zomer de 

Uitvoeringsovereenkomsten gereed te hebben zodat we tijdig kunnen starten met de 

inschrijvingen. We verwachten daarmee wat eerder in het jaar de contractering af te 

ronden dan vorig jaar. 
Op 15 mei is de laatste overlegtafel voor de zomer gepland. Dan bespreken we graag 

eventuele wijzigingen die we vanuit de gemeenten zouden willen doorvoeren (voor 

zover die niet al in de werkgroepen behandeld zijn/ worden). Dat betekent dat 

eventuele wijzigingen in het productenboek en/of de Uitvoeringsovereenkomst 2019 

die u als aanbieder wenst, ook de 15e mei besproken worden. 
  
We vragen u daarom om uiterlijk 1 april wijzigingsvoorstellen voor de 

Uitvoeringsovereenkomst en/ of het productenboek aan ons kenbaar te maken. Zo 

kunnen we ons gezamenlijk voorbereiden op een efficiënte behandeling hiervan op de 

Overlegtafel van 15 mei. 
  
Gebruik hiervoor de reactieformulieren die als bijlage zijn toegevoegd en stuur uw 

reactie naar inkoop3d@midden-limburg.nu zoals aangegeven. Gemakshalve zijn ook 

de huidige overeenkomst en het productenboek bijgevoegd. 
  
Attendering op nieuwe stukken op de webpagina van Leudal voor Midden-

Limburg 
Er zijn nieuwe documenten toegevoegd bij: 
•   de Overlegtafels voor Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken. Het gaat 

specifiek over de gehouden overlegtafels van 27 februari. Indien u hier een 

reactie op heeft gebruik dan de reactie formulieren die geplaatst zijn op de 

webpagina's van de overlegtafels. 
•   De Werkafspraken bij Jeugdhulp. Het gaat om "Toestemmingsformulier bij 

rechtstreekse verwijzing vanuit medisch domein". Deze zijn specifiek voor 

Midden-Limburg Oost. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Namens het Inkoopteam 3D Midden-Limburgse gemeenten 
Jac Wijnands, inkoopadviseur 
  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jac Wijnands 
Inkoopadviseur 
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bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg 
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg 
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl  
website www.roerdalen.nl  
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