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Onderwerp  Offerte Midden-Limburg West 2023 segment 1 jeugd 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met genoegen brengen wij offerte uit voor de uitvoering van de aan de MGR toegewezen taken met 

betrekking tot de overeenkomst segment 1 jeugd voor het jaar 2023. Deze offerte is gebaseerd op 

de bekende schriftelijke informatie, de op basis daarvan gevoerde gesprekken en onze 

inschattingen van de te leveren inzet in 2023.  

 

De offerte bestaat uit drie onderdelen: 
1. Afronding project aanbesteding segment 1; 
2. Financiële afwikkeling van de regionaal te beleggen rol van voorzitter verbijzonderde 

ondersteuning (incl. secretariële ondersteuning); 
3. Uitvoering van de aan de MGR toegewezen taken met betrekking tot segment 1. 

De afronding van het project aanbesteding segment 1 (onderdeel 1) maakt onderdeel uit van de 

bestaande dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de aanbesteding segment 1. Voor de 

onderdelen 2 en 3 wordt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten. 

 

Ad 1. De projectfase van de aanbesteding segment 1 jeugd eindigt op 31 december 2022. Toch zijn 

er nog een aantal noiet afgeronde activiteiten. Deze lopen door in 2023. Deze activiteiten betreffen 

het organiseren van een drietal inspiratiesessies en de noodzakelijke communicatie / voorlichting 

met betrekking tot segment 1. De kosten hiervoor zijn in totaal geraamd op € 55.000. Het aandeel 

voor Midden-Limburg West bedraagt € 11.037. 

 

Ad 2. De regionale rol van de voorzitter verbijzonderde toegang (incl. secretariële ondersteuning) 

is nog niet belegd in de regio. De financiële bekostiging van deze rol verloopt via de MGR, die 

hiervoor de bijdrage bij de gemeenten in de regio int. Voor dit onderdeel zijn de totale kosten 

geraamd op € 71.000. Het aandeel voor Midden-Limburg West hierin bedraagt € 14.247. 
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Ad 3. Dit onderdeel bevat de kosten die de MGR maakt voor de aan haar toegewezen taken in het 

kader van segment 1 jeugd. De aan de MGR toegewezen taken 2023 betreffen 

contractmanagement, contractbeheer, data-analyse en monitoring en het financieel beheer. De 

kosten die hiermee gepaard gaan zijn  bedragen € 116.000. Aangezien de gemeenten in Midden-

Limburg geen deel uitmaken van de MGR zal het aandeel van de Midden-Limburgse gemeenten in 

deze kosten, via een dienstverleningsovereenkomst in rekening worden gebracht. Voor Midden-

Limburg West bedraagt dit bedrag: € 23.277. 

 

Onderstaand is een onderbouwing van de totale lasten 2023 opgenomen uitgesplitst naar de 

bovengenoemde onderdelen: 

 

In de bijlage is de verdeling van bovenstaande bedragen over de deelnemende gemeenten 

opgenomen. 

 

Facturering 

Bovengenoemde bedragen zullen tweemaal per jaar (januari en juli) bij u in rekening gebracht. 

 

Geldigheidsduur offerte 

Deze offerte kent een geldigheidsduur tot 31 januari 2023. 

 
  

Omschrijving lasten Begroot bedrag 
2023

Onderbouwing

1. Afronding projectfase
Voorlichting / communicatie € 35.000 (4/12 x 86K excl btw + 5K) tot 1 mei
Inspiratie- en transformatie sessies € 10.000 incl. kick-off bijeenkomst januari 2023 - 3 sessies
Ondersteuning secretariaat implementatieperiode € 5.000 3 maanden 10 uur schaal 8 (€ 71.291)
Onvoorzien € 5.000
Subtotaal € 55.000

2. Financiële afwikkeling rol voorzitter verbijzonderde toegang
Voorzitterschap regio € 68.000 24 uur per week schaal 11 (€ 101.989)
Secretariële ondersteuning BSO en ORO € 3.000 75 uur per jaar schaal 8 (€ 71,291)
Subtotaal € 71.000

Uitvoeringslasten segment 1 jeugd
Contractmanagement € 76.000 24 uur per week schaal 12
Monitoring en data analyse € 23.000 8 uur per week schaal 11
Financieel beheer € 6.000 2 uur per week schaal 11
Directie € 4.000 1 uur per week
Secretariële ondersteuning € 2.000 1 uur per week
 € 111.000
Opslag overige kosten 5% € 5.000
Subtotaal € 116.000

Totaal kosten 2023 € 242.000

Regionale begroting 2023 uitvoering segment 1
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Tot slot 

Wij zien uit naar een prettige voorzetting van de al bestaande samenwerking en hopen u hiermee 

een passende aanbieding te hebben gedaan en zijn gaarne bereid tot het geven van een nadere 

toelichting op deze offerte.  

 

Hoogachtend, 

 
 

Directeur 
 
 
 
Bijlage 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente
Aantal inwoners         

1 januari 2022
In procenten 

van totaal
Afronding 

projectfase

Voorzitter 
verbijzonderde 

toegang
Uitvoerings-
lasten MGR Totaal 2023

  € 55.000 € 71.000 € 116.000

Beesel 13.408 2,60% € 1.428 € 1.844 € 3.272
Bergen 13.106 2,54% € 1.396 € 1.802 € 3.199
Gennep 17.237 3,34% € 1.836 € 2.371 € 4.207
Horst a.d. Maas 43.039 8,34% € 4.585 € 5.919 € 10.504
Peel en Maas 44.278 8,58% € 4.717 € 6.089 € 10.806
Venlo 102.136 19,78% € 10.881 € 14.046 € 24.927
Venray 43.964 8,52% € 4.684 € 6.046 € 10.730
TOTAAL Limburg Noord 277.168 53,69% € 29.528 € 38.118 € 67.646

  
Leudal 35.928 6,96% € 3.828 € 4.941 € 8.073 € 16.841
Nederweert 17.323 3,36% € 1.845 € 2.382 € 3.892 € 8.120
Weert 50.346 9,75% € 5.364 € 6.924 € 11.312 € 23.600
TOTAAL Midden Limburg West 103.597 20,07% € 11.037 € 14.247 € 23.277 € 48.561

Echt Susteren 31.731 6,15% € 3.380 € 4.364 € 7.130 € 14.874
Maasgouw 24.028 4,65% € 2.560 € 3.304 € 5.399 € 11.263
Roerdalen 20.558 3,98% € 2.190 € 2.827 € 4.619 € 9.637
Roermond 59.184 11,46% € 6.305 € 8.139 € 13.298 € 27.743
TOTAAL Midden Limburg Oost 135.501 26,25% € 14.435 € 18.635 € 30.446 € 63.516

Totaal Noord- en Midden-Limburg 516.266 100,00% € 55.000 € 71.000 € 53.723 € 179.723

Verdeling kosten 2023 op basis van inwoners

Onderdeel                
bijdrage              

module 1




