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Samenvatting:
Op 1 juli 2016 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. De gewijzigde wet- en
regelgeving op het gebied van aanbesteden geeft aanleiding om het inkoopbeleid van de
gemeente Boekel te actualiseren. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het nieuwe inkoopbeleid.
Tevens zijn de uitgangspunten rondom social return vertaald naar de huidige praktijk en is de
inkoopprocedure en afwijkingsbevoegdheid verder uitgeschreven.
Voorgesteld besluit:
1. Het inkoopbeleid 2016 vast te stellen.
2. Het inkoopbeleid 2016 in werking te laten treden per 1 november 2016.
3. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 in te trekken per 1 november 2016.
Inleiding/probleemstelling:
Het inkopen van diensten, leveringen en werken gebeurt in een omgeving die voortdurend aan
verandering onderhevig is. Het is van belang om als aanbesteder continu bezig te zijn met het
doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de
inkopen. Daarnaast is het van belang dat het inkoopbeleid altijd actueel is en voldoet aan de
huidige wet- en regelgeving.
Op 12 december 2013 is door de gemeenteraad het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014
vastgesteld. Op 1 juli 2016 is de aanbestedingswet gewijzigd. Deze wijziging geeft aanleiding om
het inkoopbeleid aan te passen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
 Het huidige inkoopbeleid is vastgesteld op 12 december 2013.
 Op 4 mei 2015 heeft het college van B&W de Kadernotitie Social Return vastgesteld.
 Het college van B&W heeft op 29 september 2015 de algemene inkoopvoorwaarden
vastgesteld voor leveringen en diensten.
Beoogd resultaat:
Met een aanpassing van het inkoopbeleid is dit beleid weer actueel en voldoet het aan de huidige
wet- en regelgeving. Het inkoopbeleid moet zorgen voor meer concurrentie, minder
administratieve lasten voor ondernemers, effectievere aanbestedingsprocedures en een betere
besteding van belastinggeld.
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Keuzemogelijkheden:
Het bestaande beleid kan gehandhaafd blijven. Dit heeft tot gevolg dat procedures en
uitgangspunten niet volledig meer voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de huidige
inkooppraktijk.
Argumenten:
Veranderende wet- en regelgeving
In verband met nieuwe wet- en regelgeving moet het huidige inkoopbeleid worden geactualiseerd.
Op 1 juli 2016 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. De wijzigingen in de
aanbestedingswet zijn doorgevoerd in het nieuwe inkoopbeleid.
Afwijkingsbevoegdheid
In het inkoopbeleid zijn enkele voorbeelden benoemd van argumenten waarom er afgeweken kan
worden van het inkoopbeleid. Reden hiervoor is om meer duidelijkheid te verschaffen richting de
organisatie.
Social return
Op 4 mei 2015 heeft het college van B&W de Kadernotitie social return vastgesteld. In dit
document zijn regionaal afspraken gemaakt over de toepassing van social return bij inkopen.
Hierdoor worden ondernemers niet continue geconfronteerd met verschillende regels over social
return. Deze kadernotitie is vertaald in het inkoopbeleid.
Europese drempelbedragen
Om de twee jaar verandert de Europese aanbestedingsdrempel. Er is voor gekozen om in het
beleid dit bedrag niet meer concreet te noemen. Hierdoor blijft het inkoopbeleid actueel, ook als
de Europese drempelbedragen wijzigen.
Inkoopprocedure
Net als in het oude beleid wordt in het nieuwe inkoopbeleid gebruik gemaakt van de Kraljic
inkoopmethodiek. De huidige drempelbedragen voldoen aan de Gids Proportionaliteit. Deze
bedragen zijn niet veranderd. De uitleg rondom de Kraljic inkoopmethodiek is verder uitgebreid,
zodat de organisatie deze methodiek beter toe kan passen.
Financiële gevolgen en dekking:
Niet van toepassing.
Risico’s:
Het huidige beleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Juridische risico’s worden niet
voorzien.
Communicatie:
Na het besluit zal het inkoopbeleid worden gepubliceerd op de website en wordt het ter inzage
gelegd. De inkopers van de organisatie worden voorgelicht over het nieuwe inkoopbeleid.
Uitvoering en evaluatie:
Zodra wijzigingen in wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geven wordt het inkoopbeleid herzien.
Daarnaast zal in alle gevallen 1x per raadsperiode het inkoopbeleid worden geëvalueerd.
Voorstel:
1. Het inkoopbeleid 2016 vast te stellen.
2. Het inkoopbeleid 2016 in werking te laten treden per 1 november 2016.
3. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 in te trekken per 1 november 2016.
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Inkoopbeleid 2016
2. Raadsbesluit
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