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Gemeente
Woudenberg

1. De raad voorstellen het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 vast te 
stellen en gelijktijdig het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 in te 
trekken.

2. De DNR, UAV, de UAV-gs inkoopvoorwaarden voor werken en GIBIT- 
inkoopvoorwaarden voor ICT-gerelateerde inkopen en aanbestedingen 
als basis van toepassing te verklaren.
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In algemene zin is het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid aan actualisatie toe. Het beleid 
dateert van 2014 aangesloten op de eerste Aanbestedingswet. Inmiddels is de
Aanbestedingswet vanwege een nieuwe Europese Richtlijn aangepast.

Het is wenselijk dat gemeenten zoveel mogelijk gebruik maken van dezelfde ICT 
inkoopvoorwaarden.
Vanuit het programma Digitale Agenda 2020 zijn de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT 
(GIBIT) voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in overleg met 
gemeenten en aanbieders opgesteld. Met als doel te komen tot het professionaliseren van het 
ICT-opdrachtgeverschap en het realiseren van een set uniforme ICT-inkoopvoorwaarden. De 
GIBIT is door de VNG vastgesteld.

Bovengenoemde redenen zijn aangegrepen om samen met beleidsmakers, budgethouders, 
projectleiders en het inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) breder te kijken naar de inhoud 
en opzet van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Het inkoop- en aanbestedingsbeieid maakt de afweging tussen economisch inkopen en 
maatschappeiijk verantwoord inkopen mogeiijk.
Bij iedere inkoop spelen zowel juridische, economische en ideele uitgangspunten een rol. 
In het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 wordt de inkoopprocedure het resultaat van 
inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn en is de procedure niet langer strikt afhankelijk van de 
opdrachtwaarde. Uitgezonderd de Europese drempelbedragen!
Resultaat daarvan is een zogenaamde inkoopstrategie voor inkoop gelijk aan of groter dan 
€ 5.000,-. Deze drempel is gekozen om de administratieve lasten te beperken.

Argumenten
Het Inkoop- en aanbestedingsbeieid voldoet aan wetgeving en is juist, voiiedig en actueel 
In het huidige beleid staat een aantal verwijzingen naar reeds vervallen regelgeving. Dit is 
aangepast. Wanneer het nieuwe beleid in working treedt, moet het oude beleid worden 
ingetrokken.

Inleiding
In het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden de kaders beschreven waarbinnen de gemeente 
inkoopt en aanbestedingen voert. Het gaat hier om regels en procedures, maar ook om de 
doelen die de gemeente hiermee wil halen. Bijvoorbeeld het maatschappeiijk verantwoord 
inkopen met aandacht voor duurzaamheid, arbeidsintegratie en lokale bedrijvigheid.

Beoogd resultaat (wat)
Actueel, voiiedig en juist inkoopbeleid en -voorwaarden die realisatie van de uitgangspunten 
voor inkoop mogelijk maakt.

Centrale vraag
Wilt u de raad vanuit haar kaderstellende rol voorstellen het Inkoop- en aanbestedingsbeleid
2020 vast te stellen en gelijktijdig het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 in te trekken? 
Wilt u de raad vragen de algemene inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen, de DNR, UAV 
en de UAV-gs voor werken en de GIBIT-inkoopvoorwaarden als basis van toepassing te 
verklaren voor ICT-gerelateerde inkopen en aanbestedingen?

Het huidige beleid bevat naast de beleidsuitgangspunten ook een interne werkinstructie. 
Hierin worden drie uitgangspunten onderscheiden: juridisch, economisch en ideeel. Het huidige 
beleid legt sterk de nadruk op de koppeling tussen opdrachtwaarde en inkoopprocedure. 
Daarom kunnen de uitgangspunten niet bij iedere inkoop gelijkwaardig worden gediend.

Kader
- Aanbestedingswet
- Voorbereiding op rechtmatigheidsverantwoording.
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Communicatie
Zie aanpak/uitvoehng.

Duurzaamheid en Inclusie
Het inkoopbeleid heeft als uitgangspunt maatschappelijk verantwoord in te kopen. De 
gemeente stimuleert de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarnaast worden werken, leveringen en/of diensten geweerd die onder niet aanvaardbare 
arbeidsomstandigheden tot stand komen.

Financiele consequenties
Er zijn geen financiele consequenties aan dit voorstel verbonden.

Informeren en/of instrueren beleidsmakers, budgethouders, projectleiders en 
medewerker interne controle.
Format collegeadvies aanpassen: opdrachten > € 5.000 in inkoopapplicatie plaatsen.
Actualiseren mandaat- en budgethoudersregeling.
Inkoopapplicatie inrichten en toevoegen aan startscherm medewerkers.
Jaarlijks monitoren (toepassing) inkoopbeleid 2020.

De focus voor rechtmatighe/d verschuift.
Het nieuwe beleid stuurt vooral op goede afwegingen tijdens het proces van inkoopstrategie. 
Hierbij kan de uitkomst (inkoopprocedure) niet meer als goed of fout worden beoordeeld. Wei 
kan worden bepaald of het proces voldoende zorgvuldig is uitgevoerd en beargumenteerd. De 
focus qua rechtmatigheid gaat verschuiven van de uitkomst naar het proces. 
Het nieuwe inkoopbeleid biedt enerzijds flexibiliteit om een goed inkoopresultaat te genereren 
(zowel in termen van kwaliteit/prijs als maatschappelijke effecten), maar vraagt anderzijds om 
een deugdelijke verantwoording van de keuzes die worden gemaakt.
De werkinstructies uit het huidige beleid zijn geactualiseerd en worden verwerkt in een 
inkoopapplicatie. Daarmee worden de (interne) processen geautomatiseerd en 
gedocumenteerd.

Maatschappelijke participatie
Er is samen met beleidsmakers, budgethouders, projectleiders en het inkoopbureau gekeken 
naar de inhoud en opzet van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Conclusie
Met vaststelling van het inkoopbeleid 2020 zet de gemeente Woudenberg in op een 
inkoopprocedure als resultaat van inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn (dus niet alleen op een 
procedure die strikt afhankelijk is van de opdrachtwaarde). De gemeente Woudenberg voldoet 
aan de geldende Europese aanbestedingswet en -regelgeving en de Gemeentewet en bereidt 
zich voor op de rechtmatigheidsverantwoording.

Bijlage(n)
1. Inkoopbeleid 2020.
2. Overzicht wijzigingen op beleid 2014.
3. Toelichting inkoopstrategie.

Aanpak/uitvoering
1.


