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Onderwerp

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor bekendmakingen en de
Gemeentewijzer.

Voorstel

Akkoord gaan met het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor het aangaan van een
nieuw contract voor de plaatsing van de bekendmakingen en de Gemeentewijzer.

Inleiding

Voor de plaatsing van bekendmakingen en de Gemeentewijzer in Via Limburg heeft de
gemeente een contract met Mediahuis Limburg. Dat contract verloopt op 31 december
2019. Er moet dus een nieuw contract worden afgesloten.

Beoogd effect/doel

Doel is het sluiten van een nieuw contract met Mediahuis Limburg voor de plaatsing van
de wekelijkse bekendmakingen en de ca. 3-wekelijkse Gemeentewijzer in Via Limburg.

Argumenten

Afwijking van een meervoudige onderhandse aanbesteding is nodig, omdat er naast de Via
Limburg in de gemeente Weert geen andere wekelijkse huis-aan-huisbladen meer
verschijnen. Er is dus geen concurrentie. Via Limburg is de enige aanbieder waarmee we
een contract kunnen sluiten.
Na het besluit van het college wordt Mediahuis Limburg gevraagd offerte uit te brengen
voor de publicaties.
Publicatie in Via Limburg is (nog) nodig omdat uit onderzoek van een stagiaire naar de
communicatiemiddelen van de gemeente Weeft is gebleken dat voor de doelgroepen
volwassenen en ouderen de Gemeentewijzer een van de belangrijkste
communicatiemiddelen is van de gemeente.
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Kanttekeningen en risico'e

Naast de Via Limburg verschijnt er in Weert ook het Wee¡t Magazine. Dat is echter
een maandblad. Bekendmakingen moeten, vanwege de snelheid van procedures,
wekelijks kunnen worden geplaatst. Daarom is een maandblad dus niet geschikt.
Gekozen wordt voor een contractperiode van 2 jaar met een mogelijke verlenging
van 2 keer 1 jaar. We kiezen geen lange periode, omdat we flexibel willen zijn met
de uitgave van de Gemeentewijzer en bekendmakingen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dc kostcn van hct plaatsen van de bekendmakingen in 2018 waren ca. € 18.500,-. Die
van de Gemeentewijzer ca. € 2/.000,-.

Duurzaamheid

n.v.t

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Commun icatie/ participatie

Na besluit van het college wordt Mediahuis Limburg gevraagd offerte uit te brengen.
Omdat er na afsluiten van het contract niets veranderd voor de inwoners hoeft er niet over
te worden gecommuniceerd.
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