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Schriftelijke vragen ex Artikel 45 RvO inzake toepassing inkoop- en aanbestedingsbeleid

Geachte heer Becker,
Op 21 mei jl. stelde u schriftelijke vragen op grond van art. 45 Verordening werkwijze van
de raad en de raadscommissies 2016 over de toepassing van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid. In deze brief gaan wij in op de door u gestelde vragen. Voor de
volledigheid herhalen wij de door u gestelde vragen (cursief). Na de vragen volgt de
beantwoording.
De door u gestelde vragen met daaronder de beantwoording over:
Procedure bij inkoop en aanbesteding
Vraag 1:
Kan het college aangeven of de in de Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid genoemde
drempelbedragen nog voldoende actualiteit bevatten en aansluiten bij de in de huidige
maatschappij gehanteerde aanbestedings-normen?
De genoemde drempelbedragen op basis van de glijdende schalen zijn nog steeds actueel.
De meeste overheidsopdrachtgevers (inclusief gemeenten) hanteren een drempel tussen
de € 50.000 en € 70.000 bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen
van Leveringen en Diensten. Ook de drempel van € 150.000 bij Werken komt overeen met
veel andere gemeenten. De drempelbedragen bij openbare aanbestedingen zijn wettelijk
bepaald.
Vraag 2:
Ziet het college aanleiding de drempelbedragen aan te passen naar lokale (Amstelveense)
omstandigheden?
Nee, het college ziet hier geen aanleiding toe. Bij het opstellen van het nieuwe Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid zal het college wederom naar de hoogte van de drempelbedragen
kijken.
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Vraag 3:
Kan het college bevestigen dat in geval van samenvallen van een inkoop, of een dienst met
een werk het budget van de verschillende onderdelen, maar verband houdend met elkaar,
als één totaal wordt beschouwd in relatie tot de aanbesteding?
De Aanbestedingswet 2012 kent ‘gemengde’ opdrachten. Van een gemengde opdracht is
sprake als de onderdelen van de opdracht (bijvoorbeeld de inkoop van een dienst en van
een werk tegelijkertijd) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een ondeelbaar geheel
vormen. Bij een dergelijke opdracht bepaalt de waarde van de grootste component
(Levering, Dienst of Werk) of het hoofdonderwerp van de aanbesteding welke procedure
gevolgd moet worden. De overheidsopdrachtgever dient een en ander vooraf goed te
motiveren.
Vraag 4:
Is het college van mening dat de procedure voor overheidsopdrachten in alle openheid
moet plaatshebben?
Nee, het college deelt deze mening niet. Onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar.
De overheidsopdrachtgever communiceert alleen met de betrokken ondernemer(s) bij
onderhandse aanbestedingen. Openbare aanbestedingen zijn via TenderNed voor iedereen
te volgen. Bij openbare aanbestedingen is niet alle informatie openbaar. De inschrijvingen
van ondernemers bijvoorbeeld zijn niet openbaar daar ze commerciële en/of
bedrijfsgevoelige informatie bevatten.
Vraag 5:
Is het college van mening dat bij voorstellen aan de gemeenteraad openheid van
procedure in raadsvoorstellen moet worden gegeven?
De keuze voor een inkoopprocedure bij een aanbesteding is openbare informatie. De keuze
bij onderhandse aanbestedingen is gebaseerd op de gemeentelijke inkoopregels en bij
openbare aanbestedingen op de regels van de Aanbestedingswet 2012.
De door u gestelde vragen met daaronder de beantwoording over:
Eerlijke mededinging en commerciële belangen
Vraag 1:
Is het college met ons van oordeel dat de redactie van artikel 5.7 moet worden aangepast,
waardoor er geen twijfel meer kan bestaan over de betekenis van dit artikel?
Er staat ‘in principe’ zodat het college in gevallen van bijvoorbeeld noodsituaties iets direct
kan inkopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gevaarlijke verkeerssituatie die meteen
moet worden opgelost.
Het college streeft ernaar om bij onderhandse aanbestedingen doelmatig in te kopen. Dat
betekent dat het college niet alleen streeft naar het betrekken van lokale en verschillende
ondernemers, maar ook naar een efficiënte en effectieve inkoop om andere doelen mee te
helpen realiseren. Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen wordt - conform het
inkoop- en aanbestedingsbeleid - minimaal één lokale ondernemer uitgenodigd om in te
schrijven. Bij bepaalde inkopen is dit echter niet altijd mogelijk vanwege het beperkte
aantal geschikte ondernemers in Nederland voor een dergelijke opdracht.
Vraag 2:
Is het college bereid om meer voorlichting te geven over hoe de gemeente om gaat met
inkoop en aanbesteding.
Ja, het college is hiertoe bereid indien er via de griffie voldoende animo blijkt te zijn.
Vraag 3:
Wil het college overwegen de gemeenteraad voor te stellen - ingeval van diensten en
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leveringen - het drempelbedrag van de 1 op 1 procedure te verlagen naar € 10.000,
waardoor meer ondernemers in Amstelveen binnen het kader van eerlijke mededinging het
recht krijgen om daadwerkelijk mee te dingen.
Nee, hiertoe is het college niet bereid. De drempelbedragen zijn bij de totstandkoming van
de huidige Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid zorgvuldig gekozen. Bij de evaluatie van
het huidige beleid en de realisatie van een nieuw beleid zal het college opnieuw naar de
hoogte van de drempelbedragen kijken.
Vraag 4:
Wil het college er zorg voor dragen dat offertemakers na gunning het resultaat daarvan per
ommegaande vernemen?
Ja, de gemeente zorgt ervoor dat inschrijvers bij een aanbesteding het resultaat van de
gunning zo snel mogelijk vernemen. Het college zal inkopende afdelingen opdragen om op
een goede wijze aandacht te blijven besteden aan de ondernemers aan wie niet gegund
wordt.
Tenslotte, de gemeente kent een Klachtenregeling Inkoop en Aanbesteden. In het
afgelopen jaar is er door de Klachtencommissie één klacht afgehandeld.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris,
de burgemeester,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

