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Onderwerp

Wijziging inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voorstel

Het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen.

Inleiding

Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid dateert uit 2013 en komt voort uit de 
samenwerking Leudal, Nederweert, Roermond en Weert. De drie andere gemeenten 
hebben de afgelopen jaren een eigen inkoopbeleid vastgesteld. Het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente Weert wordt ook vernieuwd.
De basis voor het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid is het vernieuwde VNG model. 

De gemeente wilt afstappen van de "hokjesgedachte" waarbij de te volgen 
aanbestedingsprocedure is gekoppeld aan de geraamde waarde van de opdracht. De 
gemeente wil overgaan tot het steeds opnieuw actief nadenken over welke procedure het 
meest geëigend is voor de desbetreffende opdracht. Om te komen tot deze meest 
geëigende inkoopprocedure dient de aanvrager een inkoopstrategie op te stellen, waarin 
gemotiveerd wordt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. De inkoopstrategie dient te 
worden beoordeeld door de inkoopadviseur alvorens de procedure kan worden gestart

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van een gewijzigd inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Argumenten 
Wijziging beleid 
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt geactualiseerd met als basis het vernieuwde 
VNG model. Om tot de juiste keuzes te komen voor de inkoopprocedure is een proces 
opgesteld wat vooraf gaat aan de start van de inkoop  / aanbesteding namelijk het 
opstellen van een inkoopstrategie.

Wijziging proces inkoop- en aanbesteding
De inkoopstrategie is een hulpmiddel om te komen tot de meest passende/geëigende 
inkoopprocedure, waarbij vooraf over een aantal zaken wordt nagedacht. In de 
inkoopstrategie wordt vastgelegd waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. 
De inkoopstrategie geeft bij de evaluatie van een contract en de voorbereiding van een 
nieuwe aanbesteding inzicht waarom destijds bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast 
geeft de inkoopstrategie eventuele opvolgers of medewerkers die het werk overnemen èn 
de accountant een goed beeld waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 
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Een verkorte inkoopstrategie wordt toegepast bij enkelvoudig onderhandse procedures 
voor leveringen en diensten van € 5.000 tot  € 40.000 en voor werken van  € 15.000 tot       
€ 150.000 excl. Btw. In alle overige gevallen wordt de uitgebreide inkoopstrategie 
toegepast. Het verschil tussen beide strategieën is dat bij de uitgebreide strategie ook 
selectiecriteria/-eisen en gunningscriteria opgenomen worden.

 Door het vooraf opstellen van een strategie en het betrekken van de 
inkoopadviseur wordt bij inkopen en aanbesteden nog meer de nadruk gelegd op 
de verdere professionalisering van de organisatie;

 Hierdoor krijgt de inkoopadviseur beter inzicht in de totale inkopen en 
aanbestedingen binnen de gemeente;

 Wanneer regelmatig een kleine inkoop wordt gedaan en er bestaan geen 
overeenkomsten, is het goed om te bekijken of dit ondergebracht kan worden in 
bijvoorbeeld een raamovereenkomst waardoor het inkoopproces in de toekomst 
sneller en efficiënter doorlopen kan worden en doelmatig kan worden ingekocht. 

 In het nieuwe beleid wordt verwezen naar actuele wet- en regelgeving. De VNG 
heeft het eigen model inkoop- en aanbestedingsbeleid op enkele punten 
aangepast. Dit betreft in hoofdzaak kleine taalkundige aanpassingen en enkele 
verwijzingen naar nieuwe wet- en regelgeving (de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, 
de GIBIT en ARW2016).

Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie 

Na vaststelling van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid komt de voorgaande versie 
te vervallen. De nieuwe werkwijze zal na een jaar worden geëvalueerd.

Communicatie/participatie 

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

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

Bijlage 1: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid
Bijlage 2: Inhoudelijke wijzigingen
Bijlage 3: Verkorte inkoopstrategie
Bijlage 4: Uitgebreide inkoopstrategie

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
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secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens C.C. Leppink – Schuitema



Nummer raadsvoorstel: DJ-1226587 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020

besluit:

Het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten C.C. Leppink – Schuitema


