
Besluit mandaat, volmacht en machtiging inkoopprocedure gespecialiseerde jeugdhulp 
‘Behandeling met Verblijf’ en ‘Integrale crisishulp Jeugd NML’ MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van de gemeente Weert, ieder voor 
zover het zijn eigen bevoegdheden betreft:

Gelet op:

- Gemeentewet, artikel 160, lid 1, onder e, ‘Aangaan privaatrechtelijke rechtshandeling van de 
gemeente’;

- Gemeentewet, artikel 171, lid 1 en 2, ‘Vertegenwoordiging van de gemeente’;
- Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1 ‘Mandaat’;
- Burgerlijk wetboek, artikel 3:60 ‘Volmacht’ (zie bijlage 1 wettelijke bepalingen) en· 

gemeentelijke bevoegdheidsregeling voor mandaat en volmacht;
- Jeugdwet;
- De Aanbestedingswet 2012.

Besluit:
De secretaris-directeur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-
Noord gevestigd te Venray, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, met de mogelijkheid van 
ondermandaat, ondervolmacht en submachtiging, voor onderstaande taken in relatie tot het 
uitvoeren van de inkoopprocedures gespecialiseerde jeugdhulp ‘Behandeling met Verblijf’ en 
‘Crisisinterventieteam’ regio Noord- en Midden-Limburg:

1. Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de op 26 januari 2021 door 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert vastgestelde 
‘Strategiedocument inkoop jeugdzorg segmenten Noord-Limburg’ (voor zover van 
toepassing op het segment Behandeling met Verblijf) , de voorlopige resultaten van het 
kostprijsonderzoek van HHM voor het segment Behandeling met Verblijf en het 
Koersdocument;

2. Het uitvoeren van de inkoopprocedures;
3. Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen;
4. Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of 

overige (selectie-)eisen;
5. Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een 

beslissing over de uitkomst, binnen de kaders van het ‘Strategiedocument inkoop jeugdzorg 
segmenten Noord-Limburg’ (voor zover van toepassing op het segment Behandeling met 
Verblijf), de resultaten van het kostprijsonderzoek van HHM voor het segment Behandeling 
met Verblijf en het Koersdocument;

6. Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen;
7. Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met gegunde inschrijvers in het kader 

van de inkoopprocedures; 
8. besluiten tot het voeren van verweer in rechtsgedingen in het kader van de 

inkoopprocedures;
9. het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Weert in rechtsgedingen als bedoeld onder 9. (procesvertegenwoordiging);
10. het uitvoeren van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van de in dit 

besluit opgenomen bevoegdheden.



Dit besluit treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Aldus besloten te Weert op 21 januari 2021,

College van burgemeester en wethouders gemeente Weert

C.C. Leppink-Schuitema M.J.M. Meertens
De burgemeester De secretaris

Burgemeester gemeente Weert

C.C. Leppink-Schuitema
De burgemeester

 


