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Tender vaktherapie  

Op 27 mei 2021 is de tender vaktherapie open gesteld (tendernummer 174551 

Negometrix). Dit is een aanvulling op de huidige tenders binnen jeugdhulp, maar maakt 

geen onderdeel uit van de basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp. 

Het betreft een open house systeem met eenmalige inschrijving. De inschrijftermijn sluit 

op 7 juli om 12:00 uur. De overeenkomst wordt, in geval van toelating, aangegaan voor 

een periode van 01 augustus 2021 tot en met 31 december 2022. 

 

Verhuizing cliënten 

We lopen er steeds vaker tegenaan dat cliënten of ouders van cliënten verhuizen naar 

een gemeente in een andere regio en dit niet melden bij zorgaanbieders.  

Per verhuisdatum stopt de beschikking voor MLO en levert de zorgaanbieder zorg zonder 

grondslag voor betaling. De ontvangende gemeenten buiten onze regio zijn niet altijd 

bereid om door MLO geïndiceerde zorg over te nemen en te betalen. Cliënten moeten 

geïnformeerd worden dat door een verhuizing naar een andere gemeente buiten onze 

regio de door MLO geïndiceerde zorg komt te vervallen.  

 

Toekomstbestendige zorg en ondersteuning – gemeente Roermond 

De aanbesteding met betrekking tot Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO) 

Roermond loopt. Het doel van TZO is het bieden van noodzakelijke zorg en 

ondersteuning aan hen die dat nodig hebben nu en in de toekomst, van goede kwaliteit 

én beschikbaar binnen de beschikbare budgettaire kaders. Hiervoor gaat de gemeente 

Roermond voor meerder jaren één opdrachtnemer contracteren die verantwoordelijk 

wordt voor het versterken van de sociale basis en de Wmo-begeleiding (18+). 

Na de marktconsultatie en het vaststellen van de visie en de kaders zijn er in de 

selectiefase van deze aanbesteding twee partijen geselecteerd. Met deze partijen is 

recent de dialoogfase doorlopen. Dit proces heeft geleid tot een definitieve 

gunningsleidraad (offerteaanvraag), die op 18 mei jl. door het college van Roermond is 

vastgesteld. Hiermee is op 19 mei 2021 is de offertefase gestart.  

De voorlopige gunning is voorzien op 13 juli, hierna volgt een standstill termijn. Het 

ondertekenen van de overeenkomst is gepland voor 28 juli. Hierna start de 

implementatiefase. De nieuwe partij gaat vanaf augustus samen met de gemeente kijken 

hoe cliënten zorgvuldig kunnen worden overgedragen en komt mogelijk met vragen voor 

warme overdracht en/of onderaannemerschap. Het verzoek is om hieraan medewerking 

te verlenen. 

De start van de overeenkomst is voorzien op 1 januari 2022. 
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Planning overeenkomsten voor 2022 
Het voorstel dat in de komende weken in de 4 colleges van de MLO gemeenten ter 

besluitvorming voorligt betreft de voortzetting van de inkoop van Gespecialiseerde 

Jeugdhulp voor de vier gemeenten in de regio Midden-Limburg Oost (MLO) en Wmo 

Begeleiding en Kortdurend verblijf voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en 

Roerdalen (MER). Onderstaand ter informatie een planning, e.e.a. onder voorbehoud van  

instemming door de 4 gemeenten. 

24 juni 2021 Uiterste datum publicatie Gespecialiseerde 

Jeugdhulp MLO en Wmo Begeleiding en 

Kortdurend verblijf MER 

6 september 2021 Deadline indiening akkoordverklaringen 

aanbieders op nieuwe contracten en acceptatie 

tarieven, waarbij zorgcontinuïteit per 1 januari 

2022 geborgd is 

30 september 2021 Einde beoordelingstermijn gemeenten 

1 oktober 2021 Afronden contractering 

1 januari 2022 Start nieuwe uitvoeringscontracten 

 

Vragen? Graag per mail aan contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 

Met vriendelijke groet, 

Inkoop en Contractmanagement  

Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 
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