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Onderwerp: Voorlopige gunning aanbesteding Welzijn Tynaarlo

Geachte raadsleden,

Per 1 januari 2021 liep het subsidiecontract met Trias voor welzijnsactiviteiten in onze gemeente af. Om 
de welzijnsactiviteiten voor 2021 en verder rechtmatig in te kopen, moet een inkoopprocedure worden 
gestart. Het college heeft op 20 oktober 2020 besloten de welzijnsactiviteiten: jongerenwerk/ kind werk, 
vrijwilligerswerk, buurtwerk en mantelzorgondersteuning in te kopen en een aanbestedingsprocedure te 
starten. Dit voor een bedrag van 484.000 euro, inclusief indexatie 2021. 

Er hebben twee welzijnsorganisaties ingeschreven en deze inschrijvingen zijn op 21 januari 2021 door de 
beoordelingscommissie beoordeeld. De boordeling heeft volgens vooraf bepaalde (inkoop)criteria 
plaatsgevonden en hieruit is de Tintengroep als beste aanbieder naar voren gekomen. Op zowel plan van 
aanpak, personeel als monitoring heeft de Tintengroep hoog gescoord. De welzijnsactiviteiten zijn 
voorlopig gegund aan de Tintengroep. De uitkomst van de aanbestedingsprocedure wordt op 10 februari 
per brief met de betrokken partijen (Stichting Trias en de Tintengroep) gecommuniceerd.

Zorgvuldig implementatieproces
Gedurende de aanbestedingsprocedure is er steeds aandacht geweest voor het scenario waarin de 
Tintengroep de aanbesteding zou winnen. Hierbinnen is ook aandacht voor de overname van Trias 
personeel. Bovendien gaat de Tintengroep een zorgvuldig proces in waarbinnen ook vrijwilligers 
(organisaties) binnen Stichting Trias en klantcontacten overgaan. Verder gaat de welzijnsorganisatie 
tijdens de implementatieonderzoek doen naar de huidige situatie, manier van werken en huisvesting. Bij 
alle stappen heeft de Tintengroep nadrukkelijk oog voor de communicatie met betrokkenen. Op 9 maart 
vindt nog een bestuurlijk overleg plaats met de bestuurders van Trias, waar wethouders H. de Graaf en 
O. Gopal aanschuiven om te bespreken hoe dit proces op een zorgvuldige manier af te ronden.

Stand-still periode
Zoals gezegd hebben wij nu besloten tot voorlopige gunning. Op 10 februari 2021 start de ‘stand-still’ 
periode waarin het voor de inschrijvers mogelijk is bezwaar aan te tekenen tegen de voorlopige gunning. 
Dit dient binnen 20 dagen na dagtekening van de afwijsbrief via een civiel kort geding aanhangig te 
worden gemaakt bij de bevoegd rechter in Noord- Nederland (locatie Assen). 
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Indien niet binnen de termijn van 20 dagen een kort geding dagvaarding is getekend, zal worden 
overgegaan tot definitieve gunning.

Bij definitieve gunning wordt uw raad nader geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris a.i. burgemeester
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