
Inhoudelijke wijzigingen inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 

Algemeen: 

- Actualisatie gegevens naar eigen inkoop en aanbestedingsbeleid voor Gemeente Weert. 

- VNG heeft het eigen model inkoop- en aanbestedingsbeleid op enkele kleine punten 

aangepast. Dit betreft in hoofdzaak kleine taalkundige aanpassingen en enkele aanpassingen 

naar nieuwe wet en regelgeving. Denk hierbij aan de nieuwe aanbestedingsrichtlijn en de 

verwijzing naar de GIBIT en ARW2016. 

 

Inhoudelijke wijzigingen: 

- Paragraaf 5.5 Bepalen van de inkoopprocedure.  

o Volgens het huidige inkoop en aanbestedingsbeleid wordt de inkoopprocedure 

volgens het stoplichtenmodel uit de Gids Proportionaliteit aan de hand van de 

waarde van de opdracht bepaald.  

o In het nieuwe inkoop en aanbestedingsbeleid wordt er volgens voorschrift 3.4A uit 

de Gids Proportionaliteit d.m.v. het opstellen van een inkoopstrategie aan de 

voorkant bij iedere opdracht opnieuw nagedacht welke procedure het meest 

geëigend is. Hiermee wijzigen de stappen in het voortraject van het inkoopproces 

om te komen tot de te volgen procedure. 

Vervallen 

- Paragraaf 4.3 met verwijzing naar innovatie is vervallen. Deze staat in de aanbestedingswet 

zelf opgenomen (paragraaf 2.1.2.3 betreffende de raming van deze opdrachten en paragraaf 

2.2.1.6 over de procedure zelf) 

- Paragraaf 5.6, de raming van een opdracht staat niet meer als aparte paragraaf in het beleid 

omdat hiervoor de regels in de aanbestedingswet staan (er zijn meerdere regels voor het 

ramen van een opdracht (afd.2.1.2 in de aanbestedingswet. Artikelen 2.13 t/m 2.22). 

 

Nieuw 

- Paragraaf 3.7 Klachtenregeling. Door toevoeging van dit artikel wordt de aandacht extra 

gevestigd op de mogelijkheid voor het inrichten van een eigen klachtenmeldpunt en het 

landelijk klachtenmeldpunt om zodoende klachten van marktpartijen mogelijk op te lossen 

zonder rechterlijke tussenkomst. (verwijzing naar lokaal klachtenmeldpunt via 

Inkoopcentrum Zuid en landelijk klachtenmeldpunt Commissie van Aanbestedingsexperts). 

- Paragraaf 6.2. Doordat de inkoopadviseurs bij alle inkoopstrategieën in een vroeg stadium 

betrokken worden bij het inkoopproces is er centraal inzicht in alle inkopen en 

aanbestedingen die zullen plaatsvinden. 


