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Samenvatting 

De gemeente wil een professionele- en maatschappelijk verantwoordelijke opdrachtgever zijn, 

welke integer handelt en rechtmatig en doelmatig inkoopt. Hiervoor is het hebben van een 

professioneel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid een voorwaarde.  

 

De nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 bevat de belangrijkste doelstellingen, waar het 

beleid en de wet- en regelgeving op is gericht en geeft een beeld van de voornaamste 

probleemgebieden waar de gemeente en de ondernemers bij de uitvoering van de 

aanbestedingswetgeving mee te maken hebben. 

 

Belangrijke doelstellingen en maatschappelijke effecten, opgenomen in de nota Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid 2016 zijn: 

 Duurzaam inkopen = streven naar 100%; 

 Social return on investment (SROI); 

 Opdrachtverlening aan regionale Sociale werkvoorzieningen; 

 Participatie van de inwoners en ondernemers; 

 Lokale ondernemers kansen bieden; 

 Inkopen & aanbesteden tegen de optimale prijs-kwaliteitsverhouding; 

 Integer handelen en in control zijn. 

 

Voorgesteld besluit 
1. De nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 vast te stellen; 

2. Mandaat verleent aan het college om nota’s Inkoop- en Aanbestedingsbeleid vast te 

stellen. 

 

Waarom dit voorstel 
De Europese wetgever heeft op 26 februari 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen 

vastgesteld. Met ingang van 18 april 2016 zijn deze nieuwe Richtlijnen in werking getreden. 

 

Voor aanbestedende diensten betekent dit, dat de nieuwe Richtlijnen geïmplementeerd dienen 

te worden in de beleidsnota’s Inkoop- en Aanbesteden. Hiervoor is de nota Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid 2016 opgesteld, waarin deze nieuwe wet- en regelgeving is opgenomen. 

Met de nieuwe nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid verandert er in grote lijnen niet veel. Wel is 

er sprake van veel kleine wijzigingen in de uitvoering van de inkoop- en 

aanbestedingsprocedures. Tevens blijven de Europese aanbestedingsdrempelwaarden 

ongewijzigd. In bijlage 2 zijn de aanpassingen beschreven ten opzichte van de huidige nota 

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, vastgesteld in 2014. 
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Kaders 

De meest relevante (aanbestedings)wet- en regelgeving volgt uit de Europese 

Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/24/25 en 2007/66, de Aanbestedingswet 2012 en de Gids 

Proportionaliteit.  De gemeente dient de geldende wet – en regelgeving na te leven.  

De nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 draagt bij aan doelmatig- en rechtmatig inkopen & 

aanbesteden, waarmee gemeenschapsgelden op een verantwoorde- en controleerbare wijze 

worden aangewend en besteed. 

 

Onderbouwing 

Aanleiding voor het opstellen van de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is de voorgenomen 

wijziging van de Aanbestedingswet 2012, die op 1 juli 2016 in werking treedt. Door het vaststellen van 

de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voldoet de gemeente Schagen aan de vigerende 

(aanbestedings)wet- en regelgeving. Deze nota is afgestemd met de belanghebbenden in de 

gemeente en met de Ondernemers Federatie Schagen.  

 

De nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is gezamenlijk opgesteld met regiogemeenten: Hoorn, 

Hollands Kroon, Langedijk en Heerhugowaard. Voor de gezamenlijke opstelling van de Nota Inkoop- 

en Aanbestedingsbeleid 2016 is bij de regiogemeenten navraag gedaan naar de belangstelling 

hiervoor.  

 

Financiën 
Niet van toepassing.  

Vervolgtraject 
De nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid  2016 zal op de website van de gemeente worden 

geplaatst. Voor de medewerkers van de gemeente worden door het taakveld Inkoop presentaties 

gehouden, waarin het nieuwe beleid wordt toegelicht. In overleg met de Ondernemers Federatie 

Schagen zal worden bepaald op welke wijze zij geïnformeerd willen worden.  
 

Risico’s 

Niet van toepassing 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Bijlage(n): 

Bijlage 1 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 

Bijlage 2 Overzicht wijzigingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 mei 2016, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 8 juni 2016; 

 

gelet op het bepaalde in artikel Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/24/25 en 2007/66, 

Aanbestedingswet 2012 en de gids Proportionaliteit;  

 

gelet op de artikelen 160 en 212 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Algemene wet 

bestuursrecht  

 

besluit: 

 

1. De nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid  2016 vast te stellen; 

 

2. Mandaat verleent  aan het college om nota’s Inkoop- en Aanbestedingsbeleid vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 juni 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


