Model 1: aan besteden

Model 2: subsidie zonder

(overeenkomst van opdracht)

aa n be ste di ng s pi icht

Ru imte voo r n i eu we

4-

4-

toetreders

N ie uwe toetreders mogelijk. Landelijk

Nieuwetoetredersmogelijk.Landelījk

geregeld op basis van certificering.

geregeld op basis van certificering.

4-

4-

Gemeente kiest Gl waarvan zij diensten

Gemeente kiest Gl waarvan zij diensten

afneemt. Via Europese

afneemt. Via procedure subsidietender

aanbested i ng s pro cedu re k om er tot

(nationaal recht) komen tot selectie.

Selectie van Gl

Keuze voor Gl

selectie.
Selectiemogelijkheden

+I-

4-

/selectie-eisen

Mixvar minimale eisen (geschiktheid) en

Toelatingseisenen selectiecriteria, bijv.

gunringscriteria(primairopprestatie, prijs).

lokale ervaring (echter riet als knock-out).

Non-discriminatoire eisen, dusbv.

Weging kan zelf bepaald worden. Bij slechts

beperkingen aan geografisch gebonden

één g e gad i gd e: veree nvoud i gd e

eisen.

selectieprocedure mogelijk

+I-

4-

Pnocesstappen zijn voortgeschreven,

Grotere flexibiliteit in procedure,

transparantie vereist, publicatie op

processta ppenmaarbeperkt

Tend erN ed, ti jd ig he id

voorgeschrever, wel transparantie vereist,

Selectieprocedure

pu blicatie op eigen gekozen plek, tijdigheid
Mededinging

4-

+I-

Doel Europees aanbestedingsrecht is zo

Verplicht om minimaal enige vorm van

optimaal mogelijke conditiesvoor

mededingirgtecreëren.

marktwerking te realiseren. Nordiscriminatoireeisenompartijenoptimaal
te kunnen laten mededinger.
Sturing en bekostiging
Innovatie er kwaliteit

4-

4-

Mogelijkheidinnovatieopdrachtte

Eisen aan innovatie moeten rechtstreeks

koppelen aar prestatie verplichting en

gekoppeld zijn aar uitvoering functie,

financiële prikkels in te bouwer.

aarvullendeinrovatiesubsidiesmogelijk.
Verder indirecte sturing via
su bsi d iebesch i kkir g k om end j a a r (
komende járen.

Leverings plicht

+

4-

Rechten s afdw in gtoa a r

Weliswaarniet rechters afdwingbaar, maar
wel indirect via terug vorderen subsidie
achteraf en de toekenning van toekomstige
subsidie. Bovendien wordt een Gl do or de
rechter opgedragen een maatregel uít te
voeren (geldt voor ‘dwangr) en ziet de
Inspectie in algemene zin toe op uitvoering
van maatregelen. Hiermee is de
'leveringsplichť indirect geborgd. Bij

preventieve jeugdbescherming bieden de
nol van rechter en Inspectie ge en
waarborgen, maar is sturen via de subsidie
wel mogelijk.
4-

Prijs
Tarief: kostprijs * risico-opslag, dus stijging

Maxi m a a 1 ko stprijs, via tra nspa ra nte

ta ri e ven ten opz ichte va n h u id ig e ta ri e ven,

kostprijsberekening vooraf

wa nt d ie zijn a 11 een op k ostprijs g e basseerd.
Is prijs effect van concurrentiemodel. Geen
kostendaling als gevolg van aanbesteden te
verwachten.
Bekostigingsmodellen

4-

4-

p*q op basis van tarief en raming volume,

Subsidiebedrag gebaseerd op pŤq

eve ritueel m et p 1 afond O F1 ump su m met

onderbouwing, afrekening moge lijk op

risico-afspraak OF bonus/ malus afspraken

ba sis van werkelijke productie OF lumpsum

(innovatie, kwaliteit)

(gebaseerd op personeelskosten,
huisvesting, etc.)

Implementatie
4-

Transitielast
Transit ie la sten zijn hoog: Gemeenten en

Transitielasten minder hoog: subs id ie-

Gľs vo Idoen mere ndeels nog n iet a a n

instrument is meer in lijn met wijze waarop

gestelde vertrekpunt wat betreft

G I's voor 20iŗ bekostigd werd en.

professioneel opdrachtgever-/

Investeren in verdere professionalisering

opdrachtnemerschap.

van het o pd rachtgeverscb a p b 1 ijft n od i g.

Borgen voor continuïteit van JB/JR
Faillissement

+Í-

+I-

Gl kan failliet gaan, tijdelijke steun t.b.v.

Gl kan failliet gaan, tijdelijke steun t.b.v.

continuïteit mogelijk. Door bruuskere

conti nuïteit m oge li jk.

schokken risico op faillissementen groter.
Continuïteit

+I-

hulpverleningsrelatie

Weliswaar mogelijkheid om in de

Opbasisvancao-afspraken,waarbijhet

wanneer ook bij andere

overeen komst met latende én nieuwe partij

onzeker is of er een al dan niet een

Gl dienstverlening gaat

eisen op over continuïteit personeel, maar

inspa n ni ngsverpl ichti ng op basi s va n d e wet

worden afgenomen

jiurid i sche zeg g ing skra clh t tw ijfe la chti g.

bestaat.

