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Onderwerp
Uitzondering inkoop- en aanbestedingsbeleid
Voorstel
1.

2.

Het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid niet van toepassing verklaren op
een aanbestedingskader zoals dat is opgenomen in de regels van thans vigerende
exploitatieplannen respectievelijk wordt opgenomen in de regels van toekomstige
herzieningen van die exploitatieplannen;
Vast te stellen dat het Inkoop- en aanbestedingsbeleid NLRW 2013 op een
aanbestedingskader zoals opgenomen in de onder 1 bedoelde herzieningen van
exploitatieplannen van kracht blijft.

Inleiding
In de raadsvergadering van 3 februari 2021 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid
van de gemeente Weert vastgesteld (raadsbesluit DJ-1226587). Bij de totstandkoming
van het beleid is geen rekening gehouden met de relatie met de vigerende
exploitatieplannen waarbij het normenkader van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013
van de gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond en Weert van toepassing is.
We staan op het punt een herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord aan de
raad ter vaststelling voor te leggen. Hiervoor is het noodzakelijk om de exploitatieplannen
uit te zonderen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals dat op 3 februari 2021 is
vastgesteld.
Beoogd effect/doel
Niet van toepassing
Argumenten
In een exploitatieplan kunnen regels worden opgenomen over onder meer de aanleg van
voorzieningen betreffende de inrichting van de openbare ruimte. Deze regels hebben
publiekrechtelijke werking. In artikel 6.2.9 Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat die
regels ook betrekking kunnen hebben op de door ontwikkelende partijen in acht te nemen
aanbestedingsregels. In de exploitatieplannen voor de locaties Laarveld en KampershoekNoord zijn aanbestedingsregels opgenomen. Daarbij is in eerste instantie bepaald dat voor
de inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en
leveringen de Europese en nationale regels over aanbesteding van overheidsopdrachten
van toepassing zijn. Voor zover die regels niet van toepassing zijn, zijn de regels die zijn
opgenomen in de tot dat exploitatieplan behorende aanbestedingskader van toepassing.
Dit aanbestedingskader omvat het normenkader zoals dat is opgenomen in het Inkoop- en
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aanbestedingsbeleid 2013 van de gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond en Weert
(NLRW 2013) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsregels.
Het is van belang dat voor de publiekrechtelijke werking van de in de beide vigerende
exploitatieplannen opgenomen aanbestedingsregels het normenkader ongewijzigd in stand
blijft. Dit omdat de locatieontwikkeling op dit moment nog in uitvoering is en we niet
gedurende de wedstrijd de regels willen veranderen. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid
NLRW 2013 blijft daarmee voorts van kracht op de aanbestedingskaders zoals opgenomen
in toekomstige herzieningen van deze beide vigerende exploitatieplannen.

Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing
Financiële gevolgen
Niet van toepassing
Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing
Communicatie/participatie

Het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd.

Advies raadscommissie
Bijlagen
Het inkoop- en aabestedingsbeleid.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

M.J.M. Meertens

de burgemeester,

C.C. Leppink – Schuitema
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2021

besluit:
1. Het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid niet van toepassing verklaren op een
aanbestedingskader zoals dat is opgenomen in de regels van thans vigerende
exploitatieplannen respectievelijk wordt opgenomen in de regels van toekomstige
herzieningen van die exploitatieplannen;

2.Vast te stellen dat het Inkoop- en aanbestedingsbeleid NLRW 2013 op een
aanbestedingskader zoals opgenomen in de onder 1 bedoelde herzieningen van
exploitatieplannen van kracht blijft.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 maart 2021.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

C.C. Leppink – Schuitema

