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Aan de Raad.

Onderwerp
Kadernota inkoop en aanbesteden 2018 e.v.

Korte inhoud
Het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel is verouderd en is niet meer in overeenstemming met de gewijzigde
wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden. Daarnaast is er vanwege de
komst van de werkmaatschappij een aanpassing nodig. Daar komt bij dat het thans
geldende inkoopbeleid gezamenlijk met de DDFK-gemeenten (Dantumadiel en de
nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân) is opgesteld. De DDFK-gemeenten hebben
inmiddels vanwege de ambtelijke fusie, de gemeentelijke herindeling en het meer
centraal organiseren van de inkooporganisatie er voor gekozen weer een eigen
inkoopbeleid – zonder Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel - op te stellen.
Het huidig geldende inkoopbeleid is vastgesteld door de colleges. De raad maakt
gebruik van zijn kaderstellende bevoegdheid rondom inkoop en aanbesteden. Vanuit
deze kaderstellende bevoegdheid stelt de raad de kaders vast waarbinnen inkopen en
aanbestedingen plaatsvinden.

Voorstel van het College
Instemmen met de kadernota inkoop en aanbesteden 2018 e.v.

Bijlagen
1. Kadernota inkoop en aanbesteden 2018 e.v.
2. Ter informatie: Brief van het college aan ondernemingsverenigingen (ICT en
ONOF) inzake kadernota inkoop en aanbesteden 2018

Toelichting
Inleiding
Middels dit voorstel stelt het college aan de raad voor om een kadernota inkoop en
aanbesteden vast te stellen. Naast juridische en organisatorische kaders zijn ook
maatschappelijke en economische kaders opgenomen. Vanuit zijn kaderstellende
bevoegdheid stelt de raad de kaders vast waarbinnen inkopen en aanbestedingen
plaatsvinden. Het uitvoeren van inkopen en aanbestedingen is een bevoegdheid van
het college met inachtneming van het budgetrecht van de raad.

Wat is het probleem?
Het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel is verouderd en is niet meer in overeenstemming met de gewijzigde
wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden. Daarnaast is er vanwege de
komst van de werkmaatschappij een aanpassing nodig. Daar komt bij dat het thans
geldende inkoopbeleid gezamenlijk met de DDFK-gemeenten (Dantumadiel en de
nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân) is opgesteld. De DDFK-gemeenten hebben
inmiddels vanwege de ambtelijke fusie, de gemeentelijke herindeling en het meer
centraal organiseren van de inkooporganisatie er voor gekozen weer een eigen
inkoopbeleid – zonder Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel - op te stellen. Het huidig
geldende inkoopbeleid is vastgesteld door de colleges. De raad maakt op basis van de
financiële verordening gebruik van zijn kaderstellende bevoegdheid rondom inkoop en
aanbesteden. Aan de raad wordt voorgesteld om met de bijgevoegde kadernota inkoop
en aanbesteden in te stemmen.

Wat zijn de oorzaken van het probleem?
Door een wijziging van de Aanbestedingswet en door organisatorische wijzigingen
(komst werkmaatschappij) is het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid verouderd.

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?






Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op
controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed;
Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn;
De gemeenten streven lastenverlichting na, zowel voor zichzelf als de
ondernemer;
Mensen aan het werk helpen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
stimuleren;
Regionale ondernemers meer kansen bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Uit het oogpunt van doelmatigheid en rechtmatigheid is er binnen de drie organisaties
(T-diel, 8K en WM) behoefte aan uniforme kaders en een eenduidige werkwijze op het
gebied van inkopen en aanbesteden. Door het vaststellen van de kadernota is er een
door alle drie organisaties vastgesteld actueel inkoop- en aanbestedingsbeleid en
worden inkopen binnen de gestelde kaders doelmatig en rechtmatig uitgevoerd.
Uiteraard wel met inachtneming van de zogenaamde 3c variant, waarbij de gemeenten
hun eigen beleid kunnen voeren ten aanzien van inkopen en aanbesteden en daaraan
flankerende beleidsvelden. Inkoop en aanbesteden gaat over een breed scala aan
werken, leveringen en diensten en vindt plaats in een dynamische omgeving. Dit vraagt
maatwerk en flexibiliteit, met inachtneming van de regelgeving en het beleid. In deze
kadernota zijn naast juridische en organisatorische uitgangspunten, ook
maatschappelijke en economische uitgangspunten geformuleerd.
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Bij de maatschappelijke uitgangspunten gaat het om duurzame inkopen en inkopen op
een maatschappelijk verantwoorde wijze (bijvoorbeeld door middel van Social Return
on Investment), maar ook om het innovatiegericht inkopen.

Wat mag het kosten?
De kadernota geeft de kaders waarbinnen inkoop en aanbestedingen van de gemeente
plaatsvinden met inachtneming van het budgetrecht van de raad.

Communicatie
Deze kadernota is ambtelijk voordat het bestuurlijke besluitvormingsproces is
ingegaan, afgestemd met een vertegenwoordiging van de Ondernemersfederatie
Noord Oost Friesland (ONOF), Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) en Industriële
Club Tytsjerksteradiel (ICT). De input van de verenigingen is meegenomen bij de
nadere uitwerking. Daarnaast is er waar mogelijk aangesloten bij het inkoopbeleid van
de andere DDFK-gemeenten zodat de kaders materieel gezien uniform zijn voor de
ondernemers in de regio (Anno verband).
Nadat de raad en het algemeen bestuur van de werkmaatschappij de kadernota
hebben vastgesteld, zal de kadernota op de website van de gemeente worden
geplaatst. Daarnaast zullen de lokale en regionale ondernemersverenigingen
geïnformeerd worden. Tevens zal er doorlopend contact zijn met
ondernemersverenigingen om de beleving van de inkoopacties en de kaders rondom
inkoop te monitoren en te evalueren.

Evaluatie
In de kadernota is ook een driejaarlijkse evaluatie opgenomen waar de regionale
ondernemers, raden en ambtelijke organisaties bij worden betrokken.
Burgum, 23 januari 2018
Het college van Tytsjerksteradiel
de loco-secretaris

de burgemeester

M. van der Feen

drs. L.J. Gebben
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Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 22 februari 2018, agendapunt 16

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
 het huidige inkoopbeleid is verouderd en geactualiseerd moet worden;
 de raad gebruik wil maken van zijn kaderstellende bevoegdheid met betrekking tot
gemeentelijke inkopen en aanbestedingen;
gelezen het voorstel van het College d.d. 23 januari 2018;
tevens kennis genomen hebbend van de concept kadernota inkoop en aanbesteden
2018 e.v.;

BESLUIT:
in te stemmen met de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte kadernota inkoop en
aanbesteden 2018 e.v.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 22 februari 2018.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben
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