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Geachte raadsleden,

Eind mei 2019 heeft de gemeente Venlo als centrumgemeente en mede namens de gemeenten uit de
regio Noord- en Midden-Limburgl een aanbesteding voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld
uitgezet. Op deze aanbesteding hebben 3 partijen ingeschreven. Gaandeweg het proces zijn twee partijen
om verschillende redenen van deelname aan de aanbesteding uitgesloten. De derde partij heeft recent de
beslissing genomen de opdracht terug te geven. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u hoe de
continuiteit van zorg voor de slachtoffers van huiselijk geweld gewaarborgd is. Daarnaast informeren wij
u over de voortgang van het aanbestedingsproces "Opvang slachtoffers van huiselijk geweld"

Continui'teit van zorg
Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn er door partijen gerechtelijke procedures gestart. Dit heeft geleid
tot vertraging in het proces. Hierdoor was er op 1 januari 2O2O geen aanbieder voor de opvang van
slachtoffers van huiselijk geweld beschikbaar in onze regio. Daarom is aan Xonar Vrouwenopvang &
Hulpverlening (hierna Xonar) een opdracht verstrekt betreffende het beschikbaar stellen van vier
appartementen voor de opvang van slachtofters van huiselijk geweld uit de regio Noord- en Midden-
Limburg in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020. Er is voor gekozen om alle potentiële
aanmeldingen via Veilig Thuis te laten lopen, om zodoende grip te houden op de instroom. Zowel in januari
2020 als in maart 2020 heeft een gesprek met Xonar, de politie en Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg
plaatsgevonden en uit deze gesprekken blijkt dat de afgesproken werkwijze goed werkt en de afgesproken
capaciteit vooralsnog toereikend is. De gemeente Venlo heeft daarnaast ook korte lijnen met andere
aanbieders, mocht uitbreiding van capaciteit nodig zijn. Nu de derde partij zich teruggetrokken heeft uit
de aanbesteding zal de periode ter overbrugging om te komen tot structurele opvang langer gaan duren.
De gemeente Venlo verstrekt daarom een opdracht aan Xonar om tot 31 december 2O2O ter overbrugging
vier appartementen inclusief begeleiding voor slachtoffers van huiselijk geweld uit de regio Noord- en
Midden-Limburg beschikbaar te stellen.

1 Dit betreffen de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.
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Voortgang aan bestedi ngsproces
De aanbesteding werd - namens de gemeente Venlo- verzorgd en gefaciliteerd door de Modulaire
gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord ( hierna MGR). In mei 2019 is de
aanbestedingsprocedure 'Opvang slachtoffers huiselijk geweld' aangekondigd. Op de aanbesteding
hebben de Mutsaerssticht¡ng, de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (hierna Leger
des Heils) en Moveoo ingeschreven. De MGR heeft per brief op 20 september 2019 de inschrijvers bericht
dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan Moveoo. Tegen deze beslissing is door de
Mutsaersstichting een kort geding aanhangig gemaakt. Bij nadere bestudering van de zaak en gesprekken
met medewerkers van de gemeente Venlo is de gemeente Venlo tot de conclusie gekomen dat zowel de
Mutsaersstichting als Moveoo uitgesloten dienden te worden van de aanbesteding omdat:

De Mutsaersstichting in strijd met het in het Inkoopdocument opgenomen contactverbod
gehandeld heeft doordat de directeur/bestuurder van de Mutsaersstichting meermaals de
directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Venlo benaderd heeft over de lopende aanbesteding.
Moveoo niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten betreffende het
kunnen beschikken over zelfstandige woonunits voor de slachtoffers en de meekomende kinderen.

Op 10 december 2019 heeft de Mutsaerssticht¡ng en op 11 december 2020 heeft Moveoo middels een
dagvaarding een kort geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag betreffende de uitsluiting.
Bij vonnis d.d. 26 februari 2020 heeft de rechtbank Den Haag de gemeente Venlo volledig in het gelijk
gesteld en alle vorderingen van de Mutsaersstichting respectievelijk Moveoo afgewezen.

Gezien deze vonnissen heeft de gemeente Venlo het recht om de opdracht aan het Leger des Heils te
gunnen. Echter, voorafgaande aan het besluit tot gunning, dient gecontroleerd te worden of (nog) aan
alle eisen van de aanbesteding wordt voldaan. Door de MGR is aan het Leger des Heils medegedeeld dat
de uitvoeringstermijn is opgeschoven van 1 januari 2020 naar 84 dagen na de datum van definitieve
gunning. Het opschuiven van de uitvoeringstermijn is een gevolg van de procedures die zijn gevoerd naar
aanleiding van deze aanbesteding. Op 10 maart 2020 heeft de gemeente Venlo bericht van het Leger des
Heils ontvangen dat ze besloten hebben het proces met betrekking tot de gunning van de opvang
slachtoffers huiselijk geweld te beëindigen. De reden hiervoor is dat het Leger des Heils van mening is
dat de meest kansrijke locatie die ze op het oog hebben, toch te weinig perspectief biedt om binnen de
vereiste termijn te realiseren. Als gevolg hiervan zijn er nu geen inschrijvingen en zal de aanbesteding
opnieuw gedaan moeten worden. Dit ¡s (mede namens de overige gemeenten in de regio) een
verantwoordelijkheid van de gemeente Venlo en zij zal hierin het initiatief nemen. Via de
Bestuurscommissie Wmo worden de wethouders zorg regio Noord- en Midden-Limburg over de stand van
zaken geïnformeerd.
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