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Uitgangspunten inkoopbeleid gemeente Renswoude

Geachte raad,
Samenvatting:
Het inkoopbeleid van de gemeente Renswoude is gedateerd. Op basis van de actuele wet- en
regelgeving is in concept nieuw inkoopbeleid geformuleerd. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen
met de doelen en uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd en kennis te nemen van het bijgevoegde
concept inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Het inkoopbeleid van de gemeente Renswoude is gedateerd. Op basis van de actuele wet- en
regelgeving is in concept nieuw inkoopbeleid geformuleerd.
Als basis voor het inkoop beleid geldt de wet- en regelgeving op dit gebied. Om inzicht te krijgen in de
wensen van stakeholders is in 2015 een informatieavond gehouden onder leiding van een
aanbestedingsjurist . Vervolgens is het concept inkoopbeleid ter advisering voorgelegd aan de
accountant. In deze zelfde periode scherpte de Autoriteit Financiële Markten de eisen voor de
accountantscontrole aan. De accountant kampt daardoor met een gebrek aan capaciteit en zag
uiteindelijk geen kans om een advies uit te brengen. Het reeds geformuleerde concept inkoopbeleid is
nu geactualiseerd.
Bij het inkopen streeft de gemeente Renswoude de volgende doelen na:
- Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en
verantwoorde wijze worden aangewend en besteed;
- Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn;
- Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding;
- Een administratieve lastenverlichting bevorderen voor zowel zichzelf als voor Ondernemers;
- Duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen;
Hierbij hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten:
- De Gemeente leeft de relevante Europese en nationale wet- en regelgeving na;
- De Gemeente neemt de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:
o Gelijke behandeling;
o Non-discriminatie;
o Transparantie;
o Objectiviteit;
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o Proportionaliteit;
o Wederzijdse erkenning:
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en
vertrouwensbeginsel).

In het bijgevoegde concept inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Renswoude’ (bijlage1) worden
de genoemde doelen en uitgangspunten nader uitgewerkt.
Wij adviseren u in te stemmen met de genoemde doelen en uitgangspunten en kennis te nemen van
het concept inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Na vaststelling van de in dit voorstel genoemde kaders voor het inkoopbeleid door uw raad, zal het
college deze kaders vertalen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en dit beleid vaststellen. Dit is in
lijn met de rolverdeling tussen raad en college, waarbij de raad kaders stelt en controleert en het
college uitvoert.
Commissie Algemeen Bestuur
Op 19 december 2017 is de commissie algemeen bestuur gehoord. Op basis van de commissie
behandeling is het drempelbedrag voor het één op één gunnen van opdrachten voor de uitvoering van
werken gehalveerd tot €75.000,--. Dit in afwijking van de Gids Proportionaliteit die een drempelbedrag
voor het één op één gunnen van opdrachten voor de uitvoering van werken van €150.000,-- aanhoudt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris,
J. van Dijk

de burgemeester,
P. Doornenbal-van der Vlist
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Bijlage: concept inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Renswoude
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Raadsbesluit
Nr. 170579
De raad van de gemeente Renswoude;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2017;
Overwegende dat het inkoopbeleid van de gemeente Renswoude gedateerd is en een actualisatie op
basis van de huidige wet- en regelgeving gewenst is,
BESLUIT:
1. In te stemmen met de genoemde doelen en uitgangspunten voor het inkoopbeleid;
2. kennis te nemen van het bijgevoegde concept inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de
raad van 30 januari 2018

de griffier,

de voorzitter,
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