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Mandatering aanbesteding inzameling en verwerking van klein chemisch afval (KCA)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,
-

Gelet op:
o artikel 160, eerste lid, onder de Gemeentewet;
o afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en
o titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

-

Overwegende dat:
o de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Gennep en Bergen
wensen samen te werken met betrekking tot de aanbesteding van de inzameling
en verwerking van klein chemisch afval;
o de aanbesteding gezien de aard en omvang van de behoefte en op grond van de
geldende Europese Richtlijn en Aanbestedingswet 2012 moet plaatsvinden via een
Europese aanbesteding;
o in het kader van de professionalisering van het inkoopproces binnen de publieke
sector en ten einde tot een optimaal en breed gedragen inkoopresultaat te komen,
de volgende fasen binnen een door de Europese en nationale regelgeving
geregeerd inkoopproces zullen worden doorlopen:
a. het opstellen van aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de uit te voeren
Europese aanbesteding;
b. het daadwerkelijk houden van de Europese aanbesteding, grofweg
inhoudende het proces van publiceren, selecteren en beoordelen alsmede
gunnen;
o de samenwerkende aanbestedende diensten slechts gebonden zullen zijn aan het
resultaat van deze gezamenlijke aanbesteding, indien bovenstaande procedure is
gevolgd;
o ten behoeve van een efficiënt verloop voor deze Europese aanbesteding
afgesproken is dat de gemeente Peel en Maas, namens de samenwerkende
aanbestedende diensten, als penvoerder zal optreden;

Besluit:
1. Aan de gemeente Peel en Maas mandaat te verlenen om namens het college van de
gemeente Gennep te besluiten een Europese aanbesteding voor inzameling en verwerking van
klein chemisch afval te starten;
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2. Om aan de gemeente Peel en Maas volmacht te verlenen om namens het college van de
gemeente Gennep in de hierboven genoemde Europese aanbesteding alle benodigde
privaatrechtelijke rechtshandelingen uit te voeren;
3. De gemeente Peel en Maas te machtigen om namens het college van de gemeente Gennep
in de hierboven genoemde Europese aanbesteding alle benodigde handelingen die geen
besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn, uit te voeren;
4. Dit besluit tot het verlenen van mandaat, verlenen van volmacht en machtiging eindigt van
rechtswege na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure.
Aldus besloten in de vergadering van 9 augustus 2022.
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris,

De loco-burgemeester,

Jacqueline Nijland

Janine van Hulsteijn
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