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Stand van zaken regionale aanbesteding Wet inburgering Zuid-

Kennemerland en lJmond

Verzonden

Bijlage(n)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Aanleiding
Op 11 mei 2021 informeerden wij u met een collegebericht over het intrekken van de regionale

aanbesteding van de leerroutes en de brugklas in het kader van de nieuwe Wet inburgering. Hiertoe

was besloten naar aanleiding van de vele vragen uit de markt en de daarmee samenhangende

juridische risico's. Met dit collegebericht informeren wij u over de stand van zaken over het opnieuw

publiceren van de aanbesteding.

Voortzetti n g aan bested i n g bru g klas en leerroutes
De aanbesteding van de leerroutes en de brugklas wordt opnieuw gepubliceerd. De opdracht wordt

in een aangepaste vorm in de markt gezet. De vorige aanbesteding bestond uit 2 percelen waarbij de

leerroutes (81-, onderwijs-, en Z-route) gebundeld waren en waarbij beide percelen voor de hele

regio werd uitgevraagd:

. Perceel 1: brugklas, lJmond en Zuid-Kennemerland
o Perceel 2: leerroutes, lJmond en Zuid-Kennemerland

Voor perceet 1 werd 1 opdrachtnemer gezocht en voor perceel 2 werden 2 opdrachtnemers gezocht.

ln de nieuwe aanbesteding zijn er 4 percelen:

o Perceel 1: brugklas, lJmond en Zuid-Kennemerland
. Perceel 2: onderwijsroute, lJmond en Zuid-Kennemerland
. Perceel 3: 81 en Z-route, lJmond
o Perceel4: 81 en Z-route, Zuid-Kennemerland

Voor elk perceelwordt 1 opdrachtnemer gezocht'
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Er is voor deze nieuw perceelindeling gekozen omdat binnen de oorspronkelijke perceelindeling de
vragen uit de markt en de daarbij horende risico's onvoldoende konden worden beantwoord of
weggenomen. Daarnaast was het niet mogelijk om voldoende recht te doen aan de sub regionale
wensen en voorkeuren. Door de percelen op te splitsen per regio kan dit wel.

Door de 81 en Z-route gebundeld in de markt te zetten voor 1 opdrachtnemer per perceel worden
onduidelijkheden en risico's weggenomen.

Planning
De nieuwe aanbesteding betreft een eenvoudige aanbestedingsprocedure die past bij de omvang
van de opdracht. De oude procedure was complex en leidde tot veel vragen uit de markt. Door de
procedure te vereenvoudigen is er voldoende ruimte om alles af te ronden voor de ingang van de
nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022.

De planning voor deze aanbesteding is als volgt:

Met vriendelijke groet,

burgem eester en wethouders van Bloeme

, burgemeester

Ço"t"ri,

Activiteit Datum

Vaststelling selectieleidraad en Programma
van Eisen door college dinsdag 24 augustus 2021

Publiceren aankondiging Woensdag 25 augustus 2021

Definitieve gunning maandag 22 november 2021

lngangsdatum overeenkomsten zaterdag 1 januari 2022


