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Mandatering aanbesteding Banenplein Limburg

Voorstel

1. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo het
mandaat te verlenen tot het besluiten over het al dan niet overgaan tot een
aanbested i ngsprocedure inzake :

- raamovereenkomst Inhuur (flexibele) arbeid
- raamovereenkomst Payroll dienstverlening en contractmanagement

2. Het college van Burgemeester Wethouders van de gemeente Venlo mandaat te
verlenen tot het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure met inbegrip van alle
daaruit voortvloeiende handelingen en beslissingen tot en met de
gunningsbeslissing en eventuele klachtenbehandeling alsmede het eventueel
voeren van verweer in een kort gedingprocedure.

3. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo mandaat te
verlenen tot het nemen van de gunningsbeslissing inzake de aanbesteding:
- raamovereenkomst Inhuur (flexibele) arbeid
- raamovereenkomst Payroll dienstverlening en contractmanagement.

4. Zelf zorg te dragen voor de ondertekening van de overeenkomst, na definitieve
gu n ning.

5. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo de
mogelijkheid te geven om met betrekking tot bovenstaande bevoegdheden een
ondermandaat te geven aan het afdelingshoofd van de afdeling Advies en Beheer
van de gemeente Venlo.
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6. Het op 18-04-2016 verleende mandaat aan de stuurgroep van het
samenwerkingsverband BanenpleinLimburg in te trekken.

7. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, welke haar
bevoegdheid heeft gemandateerd aan het Afdelingshoofd van de afdeling Advies
en Beheer van de gemeente Venlo, het mandaat te verlenen tot het nemen van de
gunningsbeslissing in de aanbesteding Inhuur, Payroll & Marktplaatssoftware,
perceel 3 Recruitment- & Marktplaatssoftware (dynamisch aankoopsysteem).

Inleiding
De gemeente Weert neemt al enige jaren deel aan de regionale samenwerking op het
gebied van mobiliteit en arbeidsmarkt. Binnen deze samenwerking worden dit jaar enkele
percelen aanbesteed. Afgesproken is dat de gemeente Venlo een formele voortrekkersrol
in de aanbesteding zal nemen, deze gemeente ondersteunt de aanbesteding dan ook
juridisch en inkooptechnisch. Gedurende het traject worden alle beslissingen in de
Stuurgroep BanenpleinLimburg gerlomen, waarin gemeente Weert altijd door een HR-
adviseur vertegenwoordigd wordt.

Met de aanbesteding wil de stuurgroep de samenwerking op het gebied van
raamovereenkomsten inhuur, payroll en recruitment voortzetten en uitbreiden met een
dynamisch aankoopsysteem (specifiek voor bemensing tijdelijke opdrachten / zzp'ers,
conform aanbestedingswetgeving per 1-7-2016)

De aanbesteding bestaat uit 3 percelen :

1. raamoverecnkomst Inhuur (flexibele) arbeid
2. raamovereenkomst Payroll dienstverlening en contractmanagement
3. recruitment- & marktplaatssoftware (dynamisch aankoopsysteem).

Beoogd effect/doel Juridisch correcte afhandeling van het aanbestedingsproces van de 3
percelen voor alle deelnemende organisaties.

Argumenten
In april 2016 werd de Stuurgroep zelf door alle besturen gemandateerd voor de
handelingen die horen bij deze aanbesteding, bij juridische toetsing bleek echter dat de
Stuurgroep niet bevoegd is om dit mandaat u¡t te voeren. Vandaar dat nu opnieuw
gevraagd word om mandatering van de procedure, dit maal aan het college van de
gemeente Venlo.

Kanttekeningen

De mandatering is slechts voor de uitvoering van de aanbesteding. Na gunning tekent de
gemeente Weert zelf de overeenkomst met de leverancier.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De gevolgen van de mandatering zijn slechts juridisch. De gemeente Venlo krijgt mandaat
krijgt om als penvoerder op te treden namens de gemeente Weeft. Dit zelfde mandaat
wordt gevraagd van de andere deelnemers : gemeente Beesel, gemeente Bergen,
gemeente Gennep, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Nederweert, gemeente Peel

en Maas, gemeente Venlo, gemeente Venray, gemeente Weert, veiligheidsregio Limburg-
Noord. Er zijn geen specifieke gevolgen op financieel of personeel gebied

Uitvoering/evaluatie
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De mandatering wordt niet geëvalueerd. Het inhoudelijke aanbestedingsproces wordt door
de stuurgroep geëvalueerd en er wordt regelmatig over de voortgang gerapporteerd aan
de directeur. Tijdens de uitvoering is de gemeente Weert bij alle bijeenkomsten (opstellen
eisen, nota van inlichtingen, beoordeling en gunning) vertegenwoordigd door een HR-
adviseur van de gemeente Weert.

Com municatie/ pa rtici patie
Het besluit tot mandateringzal worden verstrekt aan het college van de gemeente Venlo.
De inschrijvers worden op de hoogte gebracht van de mandatering.

Overleg gevoerd met

Intern:

W. Coumans

Extern

Leden van de stuurgroep Banenpleinlimburg
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