
 

 

 

 

 

 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: T. Tuinenga 

Onderwerp: Aanbestedingsbeleid 

Datum indiening vragen: 17 januari 2017 

 

 

 

Wij willen graag als fractie weten hoe het aanbestedingsbeleid is van de gemeente. 

 

Vragen: 

 

Het gaat ons dan hoofdzakelijk om de kleinere aanbestedingen die buiten de Europese 

aanbestedingen vallen.  Met andere woorden hoe vindt de gemeente de kleinere 

aannemer uit de polder? 

Antwoord: 

 

Het inkoopbeleid van de gemeente is te vinden op:  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordoo

stpolder/368796/368796_1.html 

 

De gemeente heeft zich bij alle inkopen te houden aan de Aanbestedingswet 

2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit. 

 

Bij inkoop- en aanbestedingsprocedures zijn de volgende basisprincipes van 

belang: openbaarheid, gelijkheidsbeginsel, non-discriminatie en integriteit. 

Vanuit deze basisprincipes dienen alle inkoop- en aanbestedingstrajecten vorm 

gegeven te worden. Daarnaast moet de gemeente het beginsel van 

proportionaliteit in acht nemen. 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. 

 

Nationale en Europese regelgeving op het gebied van inkoopbeleid geven de 

kaders aan waarbinnen deze principes gewaarborgd zijn. Het is bij wet  

verboden om “lokale” aanbieders op enige manier nadrukkelijk te bevoordelen 

bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. 

 

Met Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) is de afgelopen jaren verschillende 

keren gesproken over de vraag of de gemeente haar inkopen bekend maakt aan 

ondernemers.  

 

De gemeente maakt werken met een waarde tussen de € 1.500.000 en € 

5.000.000 openbaar bekend. De te volgen aanbestedingsprocedure is een 

openbare aanbesteding. Leveringen en diensten onder de Europese drempel (€ 

209.000) worden niet openbaar bekend gemaakt. De te volgen procedure is 

meervoudig of enkelvoudig onderhands. 

 

Met de BAN is de optie “meervoudig onderhands op zijn Steenwijkerlands” 

verkend. In het kort komt deze procedure neer op het volgende: 

1. opdrachten waarvoor deze procedure geldt worden gepubliceerd op 

de website van de gemeente: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordoostpolder/368796/368796_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordoostpolder/368796/368796_1.html


a) leveringen en diensten vanaf € 20.000 en  

b) werken vanaf € 50.000;  

2. de vak afdeling selecteert zelf maximaal 3 partijen voor de 

shortlist, ondernemers ontvangen hierover bericht; 

3. na publicatie op de website kunnen geïnteresseerde partijen zich 

digitaal aanmelden; 

4. aangemelde partijen worden gecontroleerd (voldoen zij aan de 

criteria zoals opgenomen in de publicatie); 

5. vervolgens vindt een loting van 1 of 2 partijen plaats uit de 

geschikte partijen die zich hebben aangemeld via de website; 

6. vervolgens wordt/worden aan de shortlist de ingelote partij(en) 

toegevoegd; 

7. hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt; 

8. partijen op de nieuwe shortlist ontvangen de offerteaanvraag/ 

aanbestedingsdocumenten; 

9. niet ingelote partijen ontvangen een bericht dat zij niet zijn 

ingeloot;  

10. offertetraject vindt plaats. 

 

Met team Bouwkunde van het cluster Ingenieursbureau is het afgelopen jaar 

deze werkwijze getest. Een evaluatie van deze werkwijze moet nog 

plaatsvinden. Gekeken zal worden of de bovenstaande procedure nog kan 

worden vereenvoudigd. Verder zal gekeken worden of deze procedure de kans 

van het lokale bedrijfsleven op deelname aan inkooptrajecten ook 

daadwerkelijk doet toenemen. 

 

Daarnaast is op 17 januari door het college besloten de Stichting NOPPEDIA (de 

BAN en OVG zijn hierin vertegenwoordigd) een eenmalige subsidie verstrekken 

van €100.00 voor de realisatie en ontwikkeling van het online Portal NOPPEDIA.  

 

Via een online platform met als werknaam NOPPEDIA moeten bedrijven in de 

gemeente Noordoostpolder online heel laagdrempelig kunnen laten zien waar 

ze goed in zijn, wat ze zoeken en wat ze kunnen bieden. Door bedrijven en 

ondernemers te verbinden en in contact te brengen met elkaar moet er meer 

werk (en daarmee werkgelegenheid) in Noordoostpolder blijven. 

 

Eén van de argumenten om NOPPEDIA te ontwikkelen is de wens van het 

bedrijfsleven om het gemeentelijke aanbestedingsbeleid beter in beeld te 

krijgen. Daar is ook voor nodig dat bedrijven zichzelf op een goede manier 

weten te profileren. Dat kan laagdrempelig op NOPPEDIA. Daarnaast kunnen 

ondernemers hun beschikbare opdrachten kenbaar maken aan andere 

ondernemers in de gemeente Noordoostpolder. 

 

Via het online portal NOPPEDIA moet duidelijk worden wat er bij ondernemend 

Noordoostpolder ‘te halen’ is.  Voor verdere informatie wordt verwezen naar het 

collegebesluit 17-01-2017. 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 17-01-2017 

Contactpersoon: Evelien Klompe 

E-mail adres:  e.klompe@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 13 32 56 43 

 

 

 

 


