
 

 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: De heer Tuinenga 

Onderwerp: Aanbesteding drukwerk 

Datum indiening vragen: 4 januari 2018 

 

 

Vragen: 

Ik heb nu al van een paar bedrijven gehoord dat drukwerk wat de gemeente uitbesteedt 

niet in de polder wordt aanbesteed maar buiten de polder.  

Hoe zit dat? Er is toch al meerdere malen een motie ingediend om dit soort werk binnen 

de poldergrenzen te houden? Graag uw reactie. 

Antwoord: 

In het verleden is bij reacties op raadsmoties inzake lokale inkoop vanuit het 

vakgebied inkoop hierop het volgende aangegeven. 

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, transparantie 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. Deze kaders zijn 

uitgewerkt in ons inkoopbeleid. Zoals ook in eerdere beantwoording is 

aangegeven is het is bij wet verboden om “lokale” aanbieders op enige manier 

nadrukkelijk te bevoordelen bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. Wel kan 

de gemeente zoveel mogelijk rekening houden met lokale aanbieders zonder 

niet lokale aanbieders uit te sluiten.  

 

Het drukwerk zoals briefpapier, enveloppen, visitekaartjes etc. wordt ingekocht 

bij een partij uit Barneveld. Hiervoor zijn destijds meerdere partijen benaderd 

waaronder ook een aantal lokale partijen. Op basis van de geoffreerde prijzen 

en geboden kwaliteit is de keuze voor deze partij gemaakt. In 2018 zal hiervoor 

een nieuw offertetraject worden opgestart. Daarvoor nodigen we ook weer 

lokale partijen uit om te reageren.  

 

Het “communicatie” drukwerk van de gemeente bestaande uit o.a. brochures, 

folders, nieuwsbrieven etc. is qua vormgeving en drukwerk belegd bij een 

lokale partij. Deze vormgever zoekt per opdracht een geschikte partij voor het 

drukken van het materiaal. Wij hebben bij de vormgever nagevraagd  hoeveel 

van het drukwerk voor de gemeente door lokale partijen is gedrukt. Door de 

vormgever is aangegeven dat ongeveer 50% van het drukwerk bij lokale 

drukkers is belegd en dat de overige 50% digitaal is weggezet bij partijen 

buiten de gemeentegrenzen van Noordoostpolder. Criteria hierbij zijn niet 

alleen de prijs maar ook de gevraagde en geboden drukkwaliteit. 



Vanuit efficiency overweging kiest de gemeentelijke organisatie ervoor om 

communicatie opdrachten zoals flyers, etc. bij één partij te beleggen. In dit 

geval is dit een lokale vormgever die op basis van een eigen oordeel het 

drukwerk op de economisch meest voordelige wijze (prijs/kwaliteitcriteria) 

uitbesteed. 

 

Annemieke Reitsema, coördinator communicatie a.reitsma@noordoostpolder.nl 

06 13 34 38 95 Evelien Klompe, inkoopadviseur e.klompe@noordoostpolder.nl 

06 13 32 56 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 12-1-2018 

Contactpersoon: Carlo Cloosterman 

E-mail adres:  c.cloosterman@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 648134617 
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