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Onderwerp
Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voorstel
1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor wat

betreft het opnieuw afsluiten van de overeenkomsten met GemeenteOplossingen
B.V.

2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, sub b, f
en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de
bijgevoegde offerte d.d. 23 december 2019 van Gemeenteoplossingen B.V. en de
overeenkomst met GemeenteOplossingen B.V. die tot stand komt door
ondertekening van deze offerte, welke geheimhouding geldt voor de duur van de
contractperiode inclusief verlengingen.

Inleiding
De gemeente Weert heeft op 14 augustus 2012 een raadsinformatiesysteem ingekocht bij
GemeenteOplossingen B.V. in Groningen (hierna: GO). Hierin was tevens opgenomen het
audiostreamen van raadsvergaderingen en de gebruikersapp. De gemeente is pas in 2015
van dit systeem gebruik gaan maken. Op 9 februari 2015 is een aanvullend contract met
GO gesloten ten behoeve van het videostreamen van de raadsvergaderingen. Beide
overeenkomsten hadden een looptijd van 5 jaren

In april 2015 is een nieuwe mantelovereenkomst met GO gesloten. Hierin is opgenomen
hetgeen in beide voornoemde overeenkomsten was geregeld. Daarnaast zijn enkele
aanvullende voorzieningen geregeld. In totaalgaat het om de volgende onderdelen:

. het raadsinformatiesysteem (service en onderhoudscontracten);

. het raaddirect streamingabonnement;

. de gebruikerskosten voor de app die door het college van B&W wordt gebruikt en
voor de app die door de raadsleden, commissieleden, collegeleden, DT en griffie
wordt gebruikt;

. het upgraden van audio- naar videostreaming van de raadsvergaderingen;

. het upgraden van SD-streaming van de raadsvergaderingen naar HD-streaming;
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. de streaming van parallelle sessies in de commissiekamers, gelijktijdig met een

vergadering in de raadzaal.
Deze nieuwc mantclovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaren en loopt tot 1 juni 2020

In de jaren na 2015 zijn er diverse aanvullende overeenkomsten gesloten met GO:
. de module raadsite (contentbeheer); deze overeenkomst heeft een looptijd tot 1

juni 2020;
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een looptijd tot 1 januari 2024;
. koppelvlak tussen GO en djuma; dezelfde overeenkomst als voor tabsign;
. de module speciale documenten; deze overeenkomst heeft een looptijd tot 1

maart 2020.

GO heeft op 23 december 2019 offerte uitgebracht voor een nieuwe mantelovereenkomst.
Hierin worden alle bovenstaande contracten verwerkt tot één nieuwe overeenkomst. De

huidige mantelovereenkomst die een looptijd heeft tot 1 juni 2020 wordt opengebroken en
per 1januari2020 verlengd met 4 jaar waarna telkens stilzwijgend met een jaar kan
worden verlengd. Partijen kunnen van verlenging afzien door de overeenkomst 3 maanden
vóór het einde van het jaar schriftelijk op te zeggen.

Daarnaast wordt in deze offerte door GO voorgesteld de module stemgedrag in de
overeenkomst op te nemen. Met deze module kan in de raadzaal met behulp van de

microfooninstallatie worden gestemd, waarna de stemuitslagen op het scherm worden
getoond en in het raadsinformatiesysteem aan de fracties en de individuele raadsleden
worden gekoppeld. In combinatie met het afsluiten van de nieuwe mantelovereenkomst
biedt GO deze module tegen een aanzienlijke korting aan.

Beoogd effect/doel
Het sluiten van een nieuwe mantelovereenkomst met GO met een looptijd van 4 jaren en

met jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Partijen kunnen de overeenkomst 3 maanden voor
afloop van de dan lopende termijn opzeggen.

Argumenten
Met deze nieuwe overeenkomst zijn periodieke investeringen van € 42.709,57 per jaar
gemoeid. Voor het opnieuw afsluiten van de overeenkomsten zou opnieuw de

aanbestedingsprocedure dienen te worden doorlopen en meerdere aanbieders in de
gelegenheid moeten worden gesteld om offertes uit te brengen. Een Europese
aanbesteding is niet aan de orde.

Het is om meerdere redenen legitiem om van het inkoop- en aanbestedingsbeleid af te
wijken en enkelvoudig onderhands aan te besteden:

. Er zijn nu diverse overeenkomsten met een onlosmakelijke onderlinge samenhang,
maar met uiteenlopende looptijden. Het doel is om te komen tot een
allesomvattende mantelovereenkomst voor zowel het raadsdeel als het collegedeel
van het raadsinformatiesysteem.

. Het huidige raadsinformatiesysteem met bijbehorende faciliteiten werkt naar
tevredenheid.

. Beide partijen hebben voordeel bij een nieuwe overkoepelende overeenkomst: GO

heeft de gemeente Weert gedurende een langere periode als klant, de gemeente
krijgt een extra module (die al langer gewenst werd) tegen sterk gereduceerd
ta rief .

. Het is zeer onwenselijk om na 5 jaren een overeenkomst met een andere
aanbieder af te sluiten. Er is veel tijd en energie besteed aan het inrichten van het
huidige systeem. Met een andere aanbieder moet een nieuw
raadsinformatiesysteem weer vanaf de basis worden opgebouwd en ingericht.
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GO is een uitermate klantgericht bedrijf, dat een systeem bouwt op basis van de
wensen van de klant en alles in het werk stelt om de gemeente ten dienste te zijn
en digitaal te faciliteren.
Er worden geen derden benadeeld; als de huidige overeenkomsten toegepast
blijven worden, zijn daar ook geen derde-partijen bij betrokken.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de aanbestedingsadviseur van de gemeente. Hij
adviseert conform het bovenstaande.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Personeel en juridisch: niet van toepassing.
Financieel: de totale periodieke investeringen bedragen op grond van de
mantelovereenkomst €.42.709,57 per jaar. Deze worden ten laste gebracht van het
budget grootboeknummer 9227 LtS en kostencategorie 6343042.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Níet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:
J. Schreijen (aanbestedingsadviseur).
M. van Dijk (programmamanager digitale transitie afdeling informatie)
Nico Murk (DIV).
R. Meerts (budgethouder; hoofd afdeling informatie).

Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
Offerte GemeenteOplossingen d.d. 23 december 2019 (niet openbaar)
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