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Bijlage 1 - Specifieke nadere regels inkoop & aanbestedingsbeleid
15 juni 2017
Het inkoop & aanbestedingsbeleid is op 15 juni 2017 door de raad vastgesteld. Omdat er steeds meer
(regionaal) wordt samengewerkt tussen de verschillende gemeenten is er gekozen om aan te sluiten bij de
regionale doelstelling, een algemeen inkoop & aanbestedingsbeleid.
De gemeentespecifieke inkoop-en aanbestedingsregels over de procedure zijn niet voldoende opgenomen
in het regionale beleid. Om intern de rechtmatigheidsproblematieken te verkleinen, aan te sluiten bij de
gids Proportionaliteit en de geldende wet & regelgeving, zijn deze nadere regels hieronder uitgewerkt.
Een inkooptool/handboek wordt binnenkort beschikbaar gesteld om de inkopers te begeleiden bij de
verschillende procedures.

De specifieke nadere regels zijn:
Art. 1.

Binnen de mogelijkheden van de aanbestedingswet, kan de gemeente uitzonderingen op
wet- en regelgeving restrictief toepassen om te voorkomen dat het toepassingsbereik van
deze wet- en regelgeving wordt uitgehold.
Afwijken van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid (van 15 juni 2017) is alleen mogelijk door
een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving
mogelijk is. Het college neemt een dergelijk besluit uitsluitend op basis van een
schriftelijke en door de budgethouder gemotiveerde aanvraag, die is voorzien van een
advies van de inkoopadviseur.

Art. 2.

De budgethouder registreert de relevante documenten en is verantwoordelijk voor het
aanmaken van een zaakdossier bij elke voorgenomen inkoop, vanaf € 10.000,-.

Art. 3.

De budgethouder vult vóóraf een startformulier in, welke door inkoopadvies wordt voorzien
van een paraaf, bij elke voorgenomen inkoop vanaf € 50.000.

Art. 4.

De drempelwaarden voor de gemeente Medemblik zijn, zoals in onderstaande
weergegeven:

Aanbestedingsvorm
Europese aanbesteding
(openbaar en niet openbaar)
Nationaal openbaar
Meervoudig onderhands*
Enkelvoudig onderhands*

Waarde van de opdracht, drempel excl. Btw
Diensten/Leveringen
Werken
> EU-drempel**
> EU-drempel**
Nvt
€ 50.000 – EU-drempel
€ 0 - € 50.000

€ 1.500.000 - EU-drempel
€ 150.000 - € 1.500.000
€ 0 - € 150.000

*Vooraf een afspraak maken met inkoopadvies om (in samenspraak) te motiveren voor welke procedure er gekozen
wordt.
** De drempelbedragen voor diensten/leveringen in 2017 bedragen € 209.000,Voor werken in 2017 bedraagt dit € 5.225.000,- De tabel wordt elke 2 jaar opnieuw geïndexeerd. Voor actuele
gegevens verwijzen wij je naar de volgende link:
https://www.pianoo.nl/regelgeving/drempelwaarden-europees-aanbesteden

Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids
proportionaliteit geeft hier invulling aan. In de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) bij de
Aanbestedingswet 2012 is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen.
De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van
aanbestedingsrecht. 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.
Deze gids geeft een verduidelijking in de te kiezen procedure bij een bepaald bedrag:

