
                                    

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag inzake Aanbesteden

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 25 november 
2015:

Constaterende dat,

1. De gemeente, al of niet samenspraak met andere gemeenten en 
overheidsinstellingen, op basis van Europese en/of nationale regelgeving of op 
basis van de eigen inkoopvoorwaarden, steeds meer werkzaamheden vergunt op 
de gebieden van zorg en/of welzijn op basis van aanbestedingen;

2. De gemeente veelvuldig participeert in diverse vormen van samenwerkingen met 
andere gemeenten, waarbij het samenwerkingsverband werkzaamheden op de 
gebieden van zorg en/of welzijn aanbesteedt;

3. Bij dergelijke aanbestedingen veelal de economisch meest gunstige aanbieding in 
aanmerking komt voor de gunning en deze veelal gebaseerd is op een weging van 
kwaliteitsaspecten en prijs in een per situatie vast te stellen verhouding;

4. Het van belang is dat zowel de kwaliteit als de prijs daadwerkelijk het gewicht in 
de schaal leggen dat vooraf verkozen is;

5. Als er sprake is van een voorselectie verondersteld mag worden dat de 
geselecteerde ondernemingen allen ten minste voldoen aan de minimaal gestelde 
kwaliteitseisen; 

6. Bij eerdere maatschappelijke aanbestedingen door een relatief hoge score van de 
financieel meest ongunstige aanbieding (door het hanteren van een omgekeerde 
evenredige beoordeling ten opzichte van de ingeschreven prijs) dat de uitkomst 
was dat één van de meest ongunstige aanbiedingen de opdracht werd vergund;

7. Op basis van jurisprudentie (uitspraak Rechtbank Leeuwarden van 21 januari 2005 
in de zaak van Van der Wiel Infra & Milieu B.V. versus de gemeente 
Weststellingwerf) gesteld kan worden dat het hanteren van gunningscriteria op 
basis van kwaliteit en prijs de te hanteren puntenmethodiek niet zodanig mag zijn 
dat of de kwaliteit of de prijs feitelijk geen rol speelt,

Overwegende dat,

a. Weliswaar het aanbesteden van gemeentelijke opdrachten een uitvoeringszaak is 
en daarmee een collegebevoegdheid, maar dat door de toename van zowel het 
aantal als de omvang van maatschappelijke aanbestedingen de uitkomsten 
hiervan en de daarop volgende gunningen raken aan het budgetrecht van de 
Raad;

b. Zowel kwaliteit als prijs van grote invloed zijn op de haalbaarheid van de 
maatschappelijke verplichtingen van de gemeente;

c. Houdbaarheid van de gemeentelijke financiën gebaat zijn bij gunningen, gericht 
op de verlangde kwaliteit tegen een zo optimaal mogelijke prijs;

Draagt het College op: 

1. Bij aanbestedingen, waarin zowel kwaliteit als prijs bepalend zijn voor de 
beoordeling van de inschrijvingen, bij de prijs geen gebruik te maken van een 
systeem van omgekeerd evenredigheid zondermeer, maar van een systematiek 
waarin de toe te kennen puntenverdeling meer recht doet aan de prijsverschillen;

2. In samenwerkingsverbanden te bepleiten dat bij aanbestedingen, waarin zowel 
kwaliteit als prijs bepalend zijn voor de beoordeling van de inschrijvingen, bij de 

 



                                    

prijs geen gebruik gemaakt zal worden van een systeem van omgekeerd 
evenredigheid zondermeer, maar van een systematiek waarin de toe te kennen 
puntenverdeling meer recht doet aan de prijsverschillen;

3. Aan de jaarrekening 2015 en volgende jaren een overzicht van gehouden 
aanbestedingen en gunningen boven de grens van de Europese aanbestedingen 
met inbegrip van de bijbehorende ramingstotalen op te nemen,  

En gaat over tot de orde van de dag,

VVD fractie

 


