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  Raadsvergadering van 27 augustus 2013 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 Collegevoorstel / registratienr.: 13.017066 

23 juli 2013 

M. Mulder 

Klachtenregeling aanbesteden gemeente Schagen 

Programma 0 Algemeen Bestuur 

13.017068 

 

   

Samenvatting

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen de gemeente 

Schagen en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de 

aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. In de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd om 

tot een uniforme klachtenregeling te komen. De klachtenregeling van de gemeente Schagen is 

gebaseerd op deze standaard voor klachtafhandeling. 

 

 

Voorgesteld besluit

De klachtenregeling aanbestedingen gemeente Schagen vast te stellen. 

 

Financiële gevolgen

Voor de begroting heeft de vaststelling van deze regeling geen consequenties. 

Advies raadscommissie

De raadscommissie  Bestuur adviseert in haar vergadering op 14 augustus 2013 het voorstel te 

agenderen voor de raad van 27 augustus 2013 als bespreekstuk. 
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1 Aanleiding

In de aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het initiatief wordt genomen om in 

samenwerking met aanbestedende diensten en ondernemers tot een uniforme klachtenregeling 

te komen die kan bijdragen aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.  

De standaard voor klachtafhandeling voor aanbestedende diensten en ondernemers is hiervan 

de uitwerking. De klachtenregeling van de gemeente Schagen is gebaseerd op deze standaard 

voor klachtafhandeling. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen 

worden hersteld zonder dat zaken escaleren. Ondernemers voelen zich door een goede 

klachtafhandeling gehoord en hun klacht wordt geadresseerd zonder dat ze naar 

rechtsmiddelen hoeven te grijpen. Dat is in het belang van alle betrokken partijen. Toepassen 

van deze regeling kan bijdragen aan de verdere professionalisering van de aanbestedingen van 

de gemeente Schagen. 

3 Argumenten

Op 1 april 2013 is de aanbestedingswet in werking getreden.  In de wet wordt de mogelijkheid 

geboden om een klachtenregeling vast te stellen. Deze klachtenregeling is bedoelt om voor 

ondernemers op een laagdrempelige manier misverstanden, onbedoelde fouten en ten 

onrechte gestelde eisen in de aanbesteding te herstellen. 

De klachtenregeling is in samenwerking met gemeente Hollands Kroon opgesteld. Hiermee wordt 

voldaan aan wat in het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Schagen onder 4.4.1.2. 

Regionale samenwerking is opgenomen. Ook is in de klachtenregeling onder 2 

klachtenmeldpunt opgenomen dat de adviseur inkoop van de gemeente Hollands Kroon mede 

de klacht beoordeeld. Hiermee wordt de onafhankelijkheid geborgd. Door deze samenwerking 

wordt voorkomen dat externe bureaus moeten worden ingeschakeld. 

Wanneer de gemeente Schagen de klacht niet kan afhandelen, kan de gemeente Schagen de 

klager verwijzen naar de commissie van aanbestedingsexperts. Deze commissie is benoemd door 

de minister van Economische zaken. 

4 Financiën

De klachtenregeling is een nieuw onderdeel vanuit de aanbestedingsprocedures. Landelijk is hier 

ook geen ervaring mee. Gelet op het aantal telefonische opmerkingen dat de afgelopen jaren 

binnengekomen is, zal het aantal klachten beperkt zijn. Er zijn daarom op dit moment geen 

financiële gevolgen te verwachten.  

5 Risico's

Het niet vaststellen van een klachtenregeling door de gemeente Schagen geeft een 

ondernemer alleen de mogelijkheid om bij de landelijke commissie van aanbestedingsexperts te 

klagen. Alle ingediende klachten worden door deze commissie openbaar gemaakt. Hierdoor 

kan de gemeente Schagen imagoschade oplopen. 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink 

 

 

 

Gepubliceerde stukken: 

1. Klachtenregeling aanbestedingen gemeente Schagen 

2. Interne klachtenprocedure aanbestedingen gemeente Schagen 

3. Klachtenformulier aanbesteden.
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juli 2013, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 14 augustus 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit:

De klachtenregeling aanbestedingen gemeente Schagen vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 augustus 2013. 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


