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Onderwerp

Definitieve gunning sociaal medische advisering wmo aan Argonaut Advies B.V

Voorstel

a. Akkoord te gaan met de definitieve gunning van sociaal medische advisering Wmo
aan Argonaut Advies B.V.

b. Akkoord te gaan met ondeftekening van het contract betreffende sociaal medische
advisering door Argonaut Advies B.V.

Inleiding

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal hebben gezamenlijk de aanbesteding
aangepakt voor sociaal medische advisering Wmo met ingang van 1 januari 2018. Op 22
november 2017 hebben interviews plaatsgevonden met een arts en een ergonomisch
adviseur in dienst van Argonaut Advies B.V. (hierna te noemen Argonaut). Deze interviews
zijn zeer positief verlopen. In de vergadering van 19 december 2017 heeft uw college dan
ook besloten tot voorlopige gunning van sociaal medische advisering Wmo aan Argonaut.

Op t4 december 2OI7 heeft er een verificatiegesprek plaatsgevonden met Argonaut door
de gemeente Weert, gemeente Leudal en gemeente Nederweert. Voorafgaande aan dit
gesprek diende Argonaut enkele bewijsmiddelen te overleggen.

De ingediende bewijsmiddelen werden akkoord bevonden en het verificatiegesprek is goed
verlopen. Op basis van dit resultaat kan worden overgegaan tot definitieve gunning en
contractonderteken in g.

Beoogd effect/doel

Door definítieve gunning van sociaal medische advisering Wmo aan Argonaut blijft de
dienstverlening, ook na afloop van het contract met SCIOPENG op 31 december 2O!7,
gewaarborgd.
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Argumenten

De ingediende bewijsmiddelen werden akkoord bevonden en het verificatiegesprek is goed

verlopen. Op basis van dit resultaat kan worden overgegaan tot definitieve gunning en

contractondefteken in g.

Kanttekeningen cn ri¡ico'¡

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor sociaal medische advisering Wmo worden ten laste gebracht van de post

622000U6343016 (Wmo uitvoering/rechts- en deskundige advisering). Deze post is

begroot op € 26.500,00.

Er zijn geen personele en juridische gevolgen'

Uitvoering/evaluatie

Er zal periodiek overleg plaatsvinden tussen Argonaut en de gemeenten Weert,
Nederweert en Leudal betreffende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden'

Com mu n icatie/ participatie

Argonar.rt wordt midclels bijgevoegde concept-beschikking op de hoogte gebracht van uw

besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

Petra van Haren (teamleider Wmo)

Extern

Rodrique Servais (Argonaut)
Irene Lavrijssen (CBP)
Harold van der Haar (gemeente Nederweert)
Aldo Kivits (gemeente Leudal)

Bijlagen

1. Conceptbeschikking aan Argonaut
2. Verslag verificatiegesprek d.d. t4/72/2077
3. Raamovereenkomst gemeente Weert met Argonaut in 2-voud
4. Ingediende bewijsmiddelen door Argonaut
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GEMEENTE vyEERT

Aroonaut Advies B.V.
T.a.v. mevrouw M.E. van Dam
Postbus 446
3760 AK SOEST

weerr, 0lFEB.20lg

Onderwerp : Ondertekening Raamovereenkomst
Ons kenmerk : 4534

Geachte mevrouw van Dam,

Tijdens de vergadering van 30 januari 2018 is ons college akkoord gegaan met de
definitieve gunning van sociaal medische advisering Wmo aan Argonaut Advies B.V

Wij verzoeken u bijgaande Raamovereenkomst in 2-voud te ondertekenen en aan ons te
retourneren.

Vragen
Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marion Heuvelmans via
telefoonnummer (0495)575453 op per e-mail m.heuvelmans@weert.nl.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G Brinkman A.A.M.M. Heijma
burgemeester

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nt
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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