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Kadernota inkoop en aanbesteden 2018 e.v.

Geacht bestuur,
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met een nieuwe kadernota voor
inkoop en aanbesteden. De afgelopen periode is deze kadernota in afstemming met u
tot stand gekomen. In deze brief willen wij u hierover verder informeren.
Aanbevelingen
In september is er ambtelijk een eerste concept van de nieuwe Kadernota Inkoop en
Aanbesteden met een vertegenwoordiging van uw vereniging besproken in een
gezamenlijk overleg met de Industriële Club Tytsjerksteradiel, de Ondernemersfederatie
Noordoost Fryslân en Achtkarspelen Bedrijven Contact. In december hebben wij u
nogmaals per email geconsulteerd. Uw aanbevelingen zijn meegenomen bij de verdere
uitwerking van de Kadernota Inkoop en Aanbesteden 2018 e.v. (zie bijlage).
Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen werken intensief samen. Beide gemeenten hebben
besloten om samen het inkoopbeleid te herzien. De nieuwe kadernota geldt ook voor de
gezamenlijke Werkmaatschappij 8KTD.
DDFK gemeenten
Tytsjerksteradiel had gezamenlijk inkoopbeleid met de gemeenten Achtkarspelen,
Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Dantumadiel, Dongeradeel,
Ferwerderadiel en Kollumerland (DDFK) hebben gekozen voor ambtelijke fusie,
gemeentelijke herindeling en samenwerking. De organisatie en het beleid rond inkoop
van de DDFK-gemeenten is hierdoor veranderd. Dit heeft tot de keuze geleid om niet
meer gezamenlijk met Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen inkoopbeleid te ontwikkelen.
Geen ‘eigen’ aanbestedingsdrempels meer
In de nieuwe Kadernota Inkoop en Aanbesteden zijn geen eigen vrijwillige financiële
aanbestedingsdrempels meer onder de verplichte Europese aanbestedingsdrempels
opgenomen. Inkoop is maatwerk, de gekozen inkoopprocedure dient in verhouding te
staan tot het soort en de omvang van de opdracht. Hiervoor heeft de wetgever de Gids
Proportionaliteit opgesteld. Deze Gids zegt feitelijk niets meer en niets minder, dan: denk
na over de keuze die wordt gemaakt voor de procedure en inhoud van de inkoopactie.

Aspecten als omvang van de opdracht, moeilijkheid van de opdracht en het karakter van
de relevante markt zijn hierbij van belang. Door het niet hanteren van eigen
aanbestedingsdrempels onder de wettelijk verplichte Europese aanbestedingsdrempels
is maatwerk mogelijk en dwingt dit tot het motiveren van de keuze voor een bepaalde
procedure. Dit draagt bij aan lastenvermindering doordat er niet onnodig ‘zware’
procedures worden toegepast.
Evaluatiemomenten
In de kadernota is een driejaarlijks evaluatiemoment opgenomen met alle betrokkenen.
Wij treden graag met u in overleg om de uitgangspunten voor deze evaluatie te
definiëren.
Daarnaast geldt dat wij los van de formele evaluatie graag met u in overleg blijven om
de uitvoering van inkopen en aanbestedingen te monitoren en waar mogelijk de
gemeentelijke inkoopfunctie verder te optimaliseren.
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer F.
Rozendal, juridisch adviseur inkoop en aanbesteding, tel. 0511-548235.
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