Beantwoording vragen uit de raadscommissie
Nummer

DOC-19-197835

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

R. Manshanden

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

2de sporthal Wognum

Datum waarop de vraag is gesteld

29 oktober 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder

J. Fit

Afdeling
1.

De samenwerkende Wognumse Zaalsportverenigingen hebben m.b.t. dit punt o.a. hun
“Haalbaarheidsonderzoek Sporthal Spartanen” ingebracht. Voor alle duidelijkheid, we
hebben het dus in dit geval over een semi-permanente en/of permanente sporthal nabij
de Bloesem of Spartanen.
Welke algemene aanbestedingsregels zijn van toepassing op een project als dit, met de
daarbij behorende bedragen ?

antwoord

Op aanbestedingen is de Aanbestedingswet 2012 en ons Inkoop- en aanbestedingsbeleid
van toepassing. Dit beleid is in juni 2017 door de raad vastgesteld. Zie onderstaande
tabel voor de betreffende drempels.
Waarde van de opdracht,
drempel excl. Btw
Aanbestedingsvorm

Werken

Europese aanbesteding

> EU-drempel (€ 5.548.000)

(openbaar en niet
openbaar)
Nationaal openbaar

€ 1.500.000 - EU-drempel

Meervoudig onderhands

€ 150.000 - € 1.500.000

Enkelvoudig onderhands

€ 0 - € 150.000

Als wij als gemeente het inkopen uitbesteden aan een andere organisatie (in dit geval
de vereniging) dan is die organisatie verplicht om zich te houden aan de
Aanbestedingswet en de gemeentelijke aanbestedingsregels. Dit is van toepassing
wanneer de opdracht voor meer dan vijftig procent wordt gesubsidieerd door de
overheid. In onderhavig geval zou dan meervoudig onderhands aanbesteed moeten
worden.
De overheid heeft dit gedaan om te voorkomen dat gemeenten onder de
aanbestedingsregels uit willen komen door verenigingen, stichtingen, makelaars, enz.
het werk te laten aanbesteden.

2.
antwoord

Aan welke eisen moet een inschrijvende partij voldoen op een project als dit ?
Er mag geen sprake zijn van onderscheid. Er mogen geen discriminerende factoren
aanwezig zijn bij een aanbesteding waardoor de een meer kansen krijgt dan de ander.
Iedereen moet objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet
dezelfde informatie krijgen. De regelgeving schrijft voor dat het proces transparant
moet verlopen. Er mag bijvoorbeeld geen voorkennis zijn. Op het moment dat
ondernemers vooraf betrokken zijn bij het opstellen van het plan en ook meedoen in de
aanbesteding, is het zeer de vraag of dit juridisch houdbaar is.
Inhoudelijke eisen worden opgesteld middels een Programma van Eisen.

