
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  9 december 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  André in Traa, Facilitaire zaken  

Onderwerp:  Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hof van Twente 2013 

 

1. Aanleiding 

Het college heeft het nieuwe Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hof van Twente 2013 

vastgesteld op 3 december 2013. Het vaststellen van dit beleid is een bevoegdheid van het 

college van Burgemeester en wethouders. Belangrijkste reden voor het nieuwe Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid is de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 april 2013. Een 

andere reden is de wens vanuit de ondernemers om meer uniformiteit te creëren in het 

inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden van de (Twentse) gemeenten. Vanaf 2008 is er reeds 

een convenant tussen de 8 Twentse landelijke gemeenten (Dinkelland, Haaksbergen, 

Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden). Vanuit 

deze samenwerking is gewerkt aan de voorbereiding voor een uniform beleid en voorwaarden. 

Gedurende het traject zijn de overige Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, 

Hengelo, Losser en Oldenzaal), alsmede de Regio Twente en de Veiligheidsregio hierbij 

aangeschoven. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Voor het opstellen van voorliggende inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebruik gemaakt van 

een door de VNG aangereikt model “inkoop- en aanbestedingsbeleid”. Dit model is in 

samenspraak met de inkoopcoördinatoren van de 8 Twentse landelijke gemeenten uitgewerkt 

naar een concept waar ambtelijk overeenstemming over is bereikt. Om een nog breder 

draagvlak te creëren (zowel vanuit bedrijfsleven als gemeenten) en een grotere uniformiteit 

van het inkoop- en aanbestedingsbeleid te bereiken, zijn ook de Netwerksteden benaderd. Het 

resultaat is dat in alle 14 Twentse gemeenten, de Regio Twente en de Veiligheidsregio het 

(inhoudelijk) zelfde inkoop- en aanbestedingsbeleid ter vaststelling aan de betreffende 

besturen is/wordt aangeboden. 
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Aanbestedingswet 

Doelstelling van de (nieuwe) Aanbestedingswet is om, naast de bestaande uitgangspunten als 

transparantie en objectiviteit bij de keuze van inschrijvers en gunning van opdrachten, daar ook 

de elementen proportionaliteit, verlichting van administratieve lasten, innovatie en 

bereikbaarheid van overheidsopdrachten voor de MKB-bedrijven en het creëren van 

maatschappelijke waarde aan toe te voegen. Daarnaast streeft de wetgever door het verplicht 

stellen van (voorheen facultatieve) reglementen, zoals het Aanbestedingsreglement Werken 

2012 (ARW 2012), meer uniformiteit in aanbestedingsland na. Voor ons inkoopbeleid betekent 

dit o.a.: 

 dat wij in geval van meervoudig onderhandse aanbestedingen moeten motiveren waarom 

deze partijen worden uitgenodigd; 

 dat we als uitgangspunt alleen nog maar mogen gunnen op basis van economische meest 

voordelige inschrijving (EMVI) en niet meer op laagste prijs. Dit houdt in dat gunning 

plaatsvindt op een combinatie van kwaliteitsaspecten en prijs, met elk hun eigen 

wegingscriteria; 

 dat we opdrachten niet meer mogen samenvoegen als dat de marktwerking verstoort, c.q. 

als daardoor aanbieders worden uitgesloten die wel zouden kunnen inschrijven bij een 

niet-samengestelde opdracht; 

 dat we zeer restrictief moeten omgaan met uitsluitingsgronden en selectie-eisen; 

 dat het gebruik van de standaard Eigen Verklaring verplicht is; 

 In artikel 5.3 wordt aandacht besteed aan de lokale economie. Dit artikel beperkt niet het 

uitgangspunt zoals die in de intentie-verklaring van 23-11-2011 (tussen gemeente Hof van 

Twente en Platform Ondernemers) is opgenomen (inschakelen lokale ondernemers bij 

aanbestedingen, enz.). Met name de in artikel 5.3, onder b. opgenomen bepalingen 

bevestigen dit. 

3. Conclusie 

In alle 14 Twentse gemeenten, de Regio Twente en de Veiligheidsregio vindt besluitvorming 

plaats op eenzelfde wijze als in de gemeente Hof van Twente. Streven is om een zo uniform 

mogelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen. Voor opdrachtnemers ontstaat er zo 

een uniforme en transparante (Twentse) overheidsmarkt en voor de gemeenten, Regio en 

Veiligheidsregio een betere uitgangspositie voor gemeenschappelijke aanbestedingen en 

samenwerking op het gebied van inkoop en aanbesteden. 


