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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 

Geachte raadsleden, 

Ter informatie het vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020. 

Door wijzigingen in verschillende wet- en regelgevingen is een herziening nodig van het 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017. Het betreft onder andere: 

1. het opnemen van de GIBIT (inkoopvoorwaarden voor IT), dat op advies van de VNG; 
2. aanpassen van het mandaat bij gebruik maken van gemotiveerd afwijken van het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid, door een wijziging in het algemeen 
bevoegdhedenbesluit gemeente Vlissingen per 1 januari 2020; 

3. aanpassen van het drempelbedrag voor het opvragen van 1 offerte bij werken naar 
€ 150.000 (was € 50.000), opgenomen in de Gids Proportionaliteit. 

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 is vervallen en het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2020 hebben wij vastgesteld op 1 december 2020. 

De GIBIT worden nu al enkele jaren gebruikt bij de gemeente Vlissingen. De 
inkoopvoorwaarden zijn opgesteld door de VNG in overleg met de branche. Zowel gemeente 
Vlissingen als de leveranciers zijn gewend om hiermee te werken bij IT aankopen. Het 
opnemen in het Inkoop- een aanbestedingsbeleid is een formaliteit. Dat geldt ook voor het 
aanpassen van het mandaat bij gemotiveerd afwijken van het beleid. 
Het aanpassen van het drempelbedrag voor werken is opgenomen in de wettelijke 
regelgeving de Gids Proportionaliteit. Bij werken is het proportioneel om 1 offerte op te 
vragen. Het voordeel is tevens het verlagen van de administratieve last bij opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 

Als basis is het VNG model Inkoop en Aanbestedingsbeleid genomen. Dit model is in 
samenwerking met gemeenten en na consultatie van het bedrijfsleven tot stand gekomen. 
In overleg met de gemeenten Middelburg, Veere en Schouwen-Duiveland is, rekening 
houdend met de Aanbestedingswet, afgesproken het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van 
genoemde gemeenten zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel als mogelijk aan op het algemeen beleid van 
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de gemeente Vlissingen. Zoals: 
 Milieubeleidsplan; 
 inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats (Social Return); 
 de gemeente heeft oog voor de lokale economie; 
 Financiële verordening Vlissingen. 

De Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd per 1 juli 2016) regelt een aantal nieuwe zaken. 
De maatregelen in de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen sluiten aan bij de ambities om de 
toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten te verbeteren, de administratieve lasten 
te verminderen. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en meer 
ruimte voor het uitvragen van duurzame en innovatieve oplossingen. 

De accountant houdt tot 2021 op zijn beurt toezicht op de naleving van deze regelgeving in 
het kader van de rechtmatigheidscontrole. Niet rechtmatig gedane aanbestedingen kunnen 
leiden tot het onthouden van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening. 
Vanaf 2021, zal de gemeente zelf de rechtmatigheidscontrole moeten uitvoeren en zal het 
college van B&W de rechtmatigheidsverantwoording afgeven. De accountant zal controleren 
of deze rechtmatigheidsverantwoording juist (waarheidsgetrouw) is afgegeven. 

Voor het opstellen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 is gebruik gemaakt van de 
kennisbank van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
Op basis van de Gemeentewet, waar in belangrijke mate de taakverdeling tussen de Raad 
en het college is geregeld, hebben wij het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 vastgesteld. 
Expliciet verwijzen wij u naar de artikelen 212, artikel 160 en artikel 169 van de 
Gemeentewet. 

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 wordt u ter kennisname aangeboden. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 

Blad 2 behorend bij 1228371 / 




