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lnleiding
Zoals u in de raadsinformatiebrief van 26 mei is medegedeeld, is deze zomer een
aanbestedingstraject gestart om een nieuwe werkgever te vinden voor de combinatiefunctionarissen,
te weten de buurtsportcoaches van MoerdijkFit, de jongerenwerkers van Surplus en de intermediair
cultuurmarktplaats die nu werkzaam is bij Bibliotheek VANnU. Graag informeren wij u in deze
raadsinformatiebrief over de uitkomst van het aanbestedingstraject.

lnhoud
Proces
ln juli is via TenderNed het programma van Eisen verspreid. Daarop zijn 9 offertes ingediend.
Onderdeel van de aanbestedingsprocedure was het schrijven van een plan van aanpak. Hierin

moesten de volgende vragen worden beantwoord:
Hoe wordt het team combinatiefunctionarissen opgebouwd?
Hoe vindt de verbinding tussen de combinatiefuncties plaats?
Hoe wordt de samenwerking met ketenpartners geoptimaliseerd?
Hoe sluit het plan van aanpak aan op de lokale situatie en uw eigen netwerk?
Hoe wordt de verbinding gelegd met het sociaal domein?

'l.
2.
3.
4.
5.

Daarnaast moesten de offrerende partijen een presentatie houden waarin op de volgende drie vragen
antwoord moest worden gegeven:
1. Kunt u inzicht geven hoe u uw werkprocessen binnen de organisatie heeft vastgelegd en wat
dit betekent voor uw medewerkers en de elementen kennisborging en kennisdeling daarbij?
Hoe vernieuwend en innovatief bent u in deze steeds veranderende samenleving en kunt u
daar voorbeelden van geven? hoe zal uw organisatie succesvol kunnen bijdragen aan de
invulling van de gevraagde inzet?
Hoe ziet u de rol van de gemeente en de relatie met uw organisatie?

2.
3.

De offerte, plan van aanpak en presentatie zijn beoordeeld. Daarna bleek dat Sport en Welzijn uit
Ridderkerk als beste uit de bus kwam. Na afloop van de bezwaarperiode bleken er geen bezwaren te
zijn ingediend. Dit betekent dat Sport en Welzijn per I januari 2018 de nieuwe werkgever van de
com binatiefunctionarissen wordt.
ln het plan van Sport en Welzijn is opgenomen dat de combinatiefunctionarissen gebiedsgericht zullen
gaan werken. Hierdoor zrjn z¡ hèt aanspreekpunt voor inwoners bij vragen op het gebied van jeugd,
sport en cultuur. Door het combineren van de verschillende functies in gebiedsteams ligt de focus niet
op één doelgroep of thema, maar wordt integraal gewerkt samen met de benodigde ketenpartners. De
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combinatiefunctionarissen zullen hierbij worden ondersteund door een coördinator die samen met de
gemeente een werkplan zal opstellen met doelen voor 2018. Hierover zult u worden geinformeerd via
de bestuursrapportages.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd
Met vriendelijke groet,
en wethouders van Moerdijk,
De
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