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Onderwerp

Afwijking van inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voorstel

Akkoord te gaan met afwijking van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013

Inleiding

De functioneel beheerder afval in vaste dienst, onder meer verantwoordelijk voor de
milieustraat, is niet in de gelegenheid zijn werkzaamheden uit te voeren. Echter, de te
verrichten werkzaamheden zijn van een dusdanige aard en omvang dat tijdelijke inhuur op
deze functie per direct noodzakelijk is. De specifieke omstandigheden maken het gewenst
en noodzakelijk dat wordt afgeweken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.

Beoogd effect/doel

Directe inhuur in afwijking van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013

Argumenten

Er is sprake van een hoge urgentie ter voorkoming van risico's
De taken en werkzaamheden op het vlak van functioneel beheer afval c.a. zijn omvangrijk,
deels complex en leiden vaak tot direct contact met burgers en bedrijven. Dit vereist dat
de taken/ werkzaamheden per direct worden gecontinueerd. Op het moment dat zaken
niet adequaat en op de goede wijze worden opgepakt en afgehandeld leidt dit tot
meldingen en klachten die mogelijk ook tot vragen aan uw collegeleden en/of de
gemeenteraad kunnen leiden. Tevens is het nodig om als gemeente per direct meer
sturing te krijgen op de in 2015 tussen de gemeente en Van Gansewinkel Milieuservice
Overheidsdiensten BV gesloten concessieovereenkomst.
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Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid kan worden beargumenteerd
Omdat sprake is van een 'Dienst' waarvan de kosten uitstijgen boven € 40.000,00 moet
volgens het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid toepassing worden gegeven aan een
meervoudige aanbesteding. Echter, gegeven de situatie is sprake van dwingende spoed en
moest per direct (d.d. 19 maart 2018) iemand worden ingehuurd die in meer dan
voldoende mate gekwalificeerd is om de functie, met een omvangrijk en erg specifiek
takenpakket, waaronder de milieustraat, op te pakken. Dit betekent onder meer dat de
opdracht vooraf niet nauwkeurig genoeg te formuleren is, juist vanwege de complexiteit
daarvan. De geconsulteerde inkoopadviseur sluit zich aan bij deze argumentatie.

Kanttekeningen en risico's

Indien uw college mocht besluiten om in deze concrete situatie niet af te wijken van het
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid geschiedt de inhuur onrechtmatig.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

Com mun icatie/ participatie

Overleg gevoerd met

Intern

Jos Schreijen : inkoopadviseur/financiën
Jeroen van Veen: concerncontroller
Ieke de Pooter: juridisch adviseur/ concernstaf
Loet Koppen: financieel consulent/ financiën
Anne Marie Cuppens: HRM-adviseur
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