
 

Vervolg Marktconsultatie Inkoop TSD 2024 

 

Geachte belangstellenden, 

 

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Lansingerland en Wassenaar (Inkoop Toekomst 

Sociaal Domein 2024) hebben een marktconsultatie georganiseerd in het kader van het inkooptraject 

Wmo Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Er heeft inmiddels een schriftelijke 

consultatie  plaatsgevonden waarin de gemeenten waardevolle informatie hebben opgehaald. Wij 

danken de deelnemers hartelijk voor hun bijdrage. 

 

In het marktconsultatiedocument is de mogelijkheid voorbehouden om een vervolg te geven aan de 

marktconsultatie. Via deze weg informeren wij u over het feit dat de gemeenten gebruik zullen 

maken van die mogelijkheid. 

 

Presentatie productaanbod 

De afgelopen periode hebben de gemeenten veel tijd geïnvesteerd in de vormgeving van de nieuwe 

overeenkomst, waaronder het productaanbod. Het productaanbod is tot stand gekomen door middel 

van de deskundigheid van de betrokken professionals, de ervaringen van de gemeenten de afgelopen 

jaren en het uitvoeren van (markt)onderzoek. Vanuit zorgvuldigheid wensen de gemeenten middels 

een fysieke bijeenkomst het voorgenomen productaanbod te presenteren aan belangstellenden. Het 

doel hiervan is belangstellenden te informeren over het voorgenomen productaanbod, en het in 

kaart brengen van eventuele relevante details. De intentie is niet om verstrekkende aanpassingen in 

het productaanbod door te voeren naar aanleiding van deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt 

plaats op 21 maart van 15:00 tot 16:30 in het gemeentehuis van Lansingerland.  

Wij nodigen u van harte uit om deze presentatie bij te wonen.  

 

Programma 

14:45 Inloop 

15:00 Start 

16:30 Einde 

17:00 Eventuele uitloop tot 17:00 

 

Locatie 

De Raadzaal, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek. 

 

Aanmelden 

U dient zich uiterlijk 15 maart aan te melden voor deelname aan de bijeenkomst via het e-mailadres 

toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl  

Gelet op het mogelijk aantal aanwezigen verzoeken wij u om per organisatie één persoon te laten 

deelnemen.   

mailto:toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl


 
. 

 

Onderzoek reële tarieven Bureau HHM 

Op verzoek van de gemeenten doet onderzoeks- en adviesbureau HHM onderzoek naar de tarieven 

voor Wmo individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Het uitgangspunt is het 

vaststellen van reële tarieven per 1 januari 2024 op basis van de huidige marksituatie én de 

betreffende cao’s die van kracht zijn (inclusief mogelijke indexatie). 

Bureau HHM verzorgt op donderdagmiddag 30 maart een presentatie waarin een toelichting op de 

gemaakte conceptkeuzes wordt gegeven. Tijdens de bijeenkomst wordt gevraagd om feedback op de 

afzonderlijke parameters. Na afloop volgt er nog een schriftelijke reactieperiode. U wordt 

uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

  

Programma 

14.45    Inloop 

15.00    Start 

16.30    Einde 

17.00    Eventuele uitloop tot 17.00 

  

Locatie 

Gemeente Zoetermeer, Frankrijklaan 6. Raadzaal 4.0.3.34; Stadhuis Forum. 

 

Aanmelden 

U dient zich uiterlijk 23 maart aan te melden voor deelname aan de bijeenkomst via het e-mailadres 

toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl  

Gelet op het mogelijk aantal aanwezigen verzoeken wij u om per organisatie één persoon te laten 

deelnemen.   

   

Wij hopen u te ontvangen op 21 en 30 maart! 
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