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Onderwerp

Afwijking van inkoop- en aanbestedingsbeleid ten behoeve van de Omgevingswet.

Voorstel

Akkoord te gaan met afwijking van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid en de opdracht
voor programmamanager Omgevingswet te gunnen.

Inleiding

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is reeds het nodige
voorbereidende werk verricht binnen Weert. Met het dichterbij komen van de datum van
inwerkingtreding (voorzien op 1 januari 2O2I) is het noodzakelijk om college en raad in
positie te gaan brengen om richtinggevende keuzes te maken. Daarnaast dient het
management keuzes te maken over nieuwe (werk)structuren en worden andere eisen
gesteld aan de manier waarop de gemeente opereert in de'fysieke leefomgeving'.

De programmamanager is verantwoordelijk voor het programma 'Implementatie
Omgevingswet'en is daarmee eerste aanspreekpunt binnen en buiten de gemeente voor
het programma. De programmamanager is verantwoordelijk voor de verdere
concretisering en realisatie van de programmadoelstellingen.

Op basis van de opdrachtsom (opdracht + optie) zou een meervoudig onderhandse
aanbesteding gevolgd moeten worden. Doordat slechts bij één bureau offerte is gevraagd,
is sprake van een enkelvoudig onderhandse procedure. Conform art¡kel 2.6 gemeentelijk
aanbestedingsreglement kan van het gemeentelijk aanbestedingsreglement worden
afgeweken indien het college daarmee - voorafgaand en gemotiveerd - heeft ingestemd.

Beoogd effect/doel

Een zorgvuldige implementatie van de Omgevingswet.
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Argumenten

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 aanbested ing.
Redenen om met de betreffende programmamanager in zee te gaan is kwaliteit en kennis
van de opdracht, kennis van de relevante onderdelen van de organisatie (zowel inhoud als
medewerkers) door eerdere opdrachten, ervaring met de Weerter bestuurders, lokale
kennis van de gemeente Weert en een inmiddels opgebouwd netwerk bij de stakeholders
die relevant zijn bij de implementatie van de Omgevingswet in Weert.

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

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Commu nicatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:
Loet Koppen Adviseur Financiën
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