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Onderwerp: Aanbestedingswet 2012 en het Inkoopbeleid 2011 van Velsen

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Inkoopbeleid van Velsen
Het inkoopbeleid is een aantal keren onderwerp van gesprek geweest binnen uw raad. Met name de
positie van lokale en regionale aanbieders stond daarin centraal.
Er wordt onderzocht in hoeverre het inkoopbeleid van Velsen aangepast dient te worden aan de
Aanbestedingswet 2012. Deze wet is op 1 april jl. in werking getreden.
Binnen het huidige beleid hebben lokale en regionale ondernemers door de juiste toepassing van de
regelgeving (maximale marktwerking, geen concurrentievervalsing) en het beleidsuitgangspunt van nondiscriminatie evenveel kansen en mogelijkheden als elke andere willekeurige aanbieder. Vaak hebben zij
wel reeds op voorhand een voordeel door o.a. geringere transportkosten en/of door bekendheid met de
lokale of regionale situatie.
Door uw raad is het benaderen van lokale en regionale aanbieders in het verleden besproken. Toen is de
wens uitgesproken om lokale en regionale aanbieders zoveel mogelijk bij enkel- en meervoudige
onderhandse aanbestedingen te betrekken. Daar waar mogelijk gebeurt dit ook.
Gids Proportionaliteit
Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel
van bestuur (Aanbestedingsbesluit). Onderdeel van dit besluit is onder andere de Gids proportionaliteit.
Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit
in acht nemen. In het Aanbestedingsbesluit is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer
aangewezen. De gids is opgesteld door een schrijfgroep waarin aanbestedende diensten en
ondernemers vertegenwoordigd waren.
Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen
en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en
omvang van de aan te besteden opdracht. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese
aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig en enkelvoudig onderhandse
procedures.
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In Velsen wijken de drempelwaarden in het huidige inkoopbeleid af van de waarden die de Gids
Proportionaliteit geeft. Deze grenzen zijn ruimer geworden. In meerdere gevallen is het dus mogelijk
om enkelvoudig of meervoudig onderhands aan te besteden. Per opdracht zal een aanbestedende
dienst echter voor elke fase van het aanbestedingsproces een zorgvuldige afweging moeten maken.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze voor welke aanbestedingsprocedure, het al dan niet clusteren
of opdelen in percelen van opdrachten, en de te stellen eisen en of deze in de juiste verhouding staan
tot de aard en omvang van de opdracht. Of dit ook direct voordeel geeft aan lokale en regionale
leveranciers zal uit onderzoek en door ervaring moeten blijken.
Gelet op de complexiteit van de materie geven wij u in overweging een informatieve sessie te belegen
over de Aanbestedingswet 2012.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.
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