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Geachte leden van de ASD, 
 
Op 9 februari 2022 heeft u het college voorzien van advies voor aanbesteding Jeugdhulp, 
Wmo en Participatie. Hartelijk dank voor dit advies.  
 
Allereerst dank voor uw opmerkingen over de aanloop naar uw advies. Wij stellen het zeer 
op prijs dat u de betrokkenheid vooraf heeft gewaardeerd. 
 
Uw reactie betreft een aantal algemene punten en wat meer specifiek een aantal eisen uit 
het Programma van Eisen. Wij zullen deze in volgorde van uw advies beantwoorden.  
 
Allereerst uw opmerkingen ten aanzien van het resultaatgerichte werken, de wachtlijsten, 
clientondersteuning en de Dronter Koers. Ondanks dat dit gaat over beleid en de uitvoering 
ervan en minder over de aanbestedingsprocedure, nemen wij uw opmerkingen uiteraard 
mee bij de daadwerkelijke uitwerking na gunning en gedurende de contractperiode. 
 
Over de term ontwikkelleeftijd 16-27 jaar op pagina 11 in het Beschrijvend Document, geeft 
u aan dat dit voor alle leeftijden zou moeten gelden. Met ontwikkelleeftijd bedoelen wij 
specifiek de ontwikkeling tot een volwassene met een zelfstandig leven. De wettelijke 
overgang naar volwassenheid is 18 jaar. Sommige jongeren hebben echter een lagere 
ontwikkelleeftijd, waardoor zij de stap naar volwassenheid onvoldoende kunnen maken als 
zij 18 jaar worden. Deze jongeren hebben geruime tijd begeleiding nodig bij de overgang 
naar volwassenheid en het zelfstandig leven. Vandaar de bovengrens van 27 jaar. Dit is ook 
de reden waarom dit niet in andere leeftijdsfases is opgenomen. 
 
Dan uw adviezen ten aanzien van het Programma van Eisen: 
 
Bij eis 57 hebben wij uw advies overgenomen en de eis van 10 dagen niet meer als wens 
maar als opdracht geformuleerd. 
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Bij eis 59 hebben wij uw advies overgenomen. Niet alleen de gids maar ook de client dient 
te worden geïnformeerd. 
 
Bij eis 61 nemen wij uw advies zeker in overweging. Binnen de organisatie wordt nu al de 
voorbereiding getroffen om genoeg regisseurs beschikbaar te hebben. De aanbesteding is 
bovendien zo ingericht dat indien er intern niet genoeg regisseurs beschikbaar zijn, deze 
ook ingehuurd kunnen worden. 
 
Ten aanzien van uw advies bij eis 68 geven wij u mee dat alle communicatie van de 
gemeente of haar zorgaanbieders zoveel mogelijk op B1-niveau is. Indien er, zoals in uw 
voorbeeld, woorden worden gebruikt die mogelijk onduidelijk zijn zullen wij ervoor 
zorgdragen dat deze ook aangepast worden. Indien dit niet mogelijk is omdat het vereisten 
zijn in de rapportage zullen wij er zoveel mogelijk voor zorgdragen dat hier een duidelijke 
uitleg bij staat. 
 
Naar aanleiding van uw advies bij eis 70 zullen wij in de beschrijving verduidelijken wat er 
onder dagdeel valt of niet. Meer specifiek zoals u aangeeft of vervoer er onder valt of niet. 
 
Ten aanzien van uw advies op eis 91 hebben wij uw advies overgenomen en de eis zo 
aangepast dat deze van toepassing is op elke chauffeur, vrijwillig of professioneel. 
 
We hopen dat deze toelichting voldoende uitleg biedt over de door u aangekaarte 
onderwerpen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u terecht bij de betrokken 
contactpersoon.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van Dronten 

   
drs. T. van Lenthe drs. J.P. Gebben 
Secretaris Burgemeester 
 
 
 


