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Voorstel: 
1. De ‘nota- inkoop en aanbestedingsbeleid 2017’ vast te stellen en in werking te laten treden per 

1 mei 2017. 
2. Het  inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld op 26-10-2015 per 1 mei 2017 in te trekken. 
 
  
 
 



   

 
Inleiding:  
In juli 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden van de Aanbestedingswet. Door de wetswijziging 
zijn we verplicht om ons inkoop- en aanbestedingsbeleid aan de wetswijziging aan te passen.  
 
Daarnaast is procesmatige informatie, die reeds beschreven staat in de inkooptool verwijderd. Het 
nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgesteld aan de hand van het nieuwe VNG-format. 
Inhoudelijk zijn er verder geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. De enige beleidsmatige wijziging die wij wel hebben doorgevoerd is het 
schrappen van het drempelbedrag vanaf wanneer sociaal return on investment moet worden 
toegepast. 
  
Om onduidelijkheid weg te nemen voor de in het gemeentehuis van Dalfsen gevestigde Talentenregio 
wordt deze uitgezonderd van de 25 km grens.  
 
Argumenten: 
1. Met het aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt voldaan aan de gewijzigde 

Aanbestedingswet 
2. We willen zorgen voor een goed leesbare notitie en dubbelingen aan informatie voorkomen. 

Daarom hebben wij gekozen om procesmatige informatie niet meer op te nemen omdat deze 
reeds zijn opgenomen in de inkooptool. 

3. Werken via het nieuwe VNG format geeft landelijk eenduidigheid en is  overzichtelijk en 
toegankelijk.  

4. Met het schrappen van het drempelbedrag voor social return willen wij in het inkoopproces altijd 
de afweging maken of social return tot de mogelijkheden behoort en niet pas vanaf het 
drempelbedrag. 

5. De Talentenregio is een samenwerking van 24 gemeenten uit de regio. Zij werken conform het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid van Dalfsen. Wij voeren voor hen ook de financiële administratie. 
De 25 km grens is voor hen echter niet uit te voeren.  

6. De exacte wijzigingen en verwijderingen worden toegelicht in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. 
 
Kanttekeningen: 
Het niet aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid met de wijzigingen uit de ‘Gewijzigde 
aanbestedingswet 2012’ kan tot gevolg hebben dat een aantal inkopen niet rechtmatig plaats zullen 
vinden. 
 
Alternatieven:
Er zijn van rechtswege geen alternatieven voor de gewijzigde passages die zien op de ‘Gewijzigde 
aanbestedingswet 2012’ 
 
Duurzaamheid: 
In de nota is een paragraaf opgenomen over duurzaam inkopen.  
 
Financiële dekking: 
Past binnen de begroting. 
 
Communicatie: 
Publicatie en bekendmaking in Kernpunten en de regelingenbank. 
Na vaststelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het eveneens van belang dat de 
doorgevoerde wijzigingen met alle interne klanten wordt gecommuniceerd die met het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van doen hebben. In ieder geval zullen de volgende acties worden uitgevoerd: 

- Publiceren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid op internet en intranet; 
- Nieuwsbericht op intranet met daarin kort de meest wezenlijke wijzigingen beschreven; 
- Het oude inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen in de inkooptool vervangen voor het 

nieuwe vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017.  
 
 



   

Bijlagen: 
1. Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 
2. Wijzigingen inkoopbeleid 2017 ten opzichte van 2014 
3. Verwijderde passages 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 



   

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017, nummer 587; 
 
overwegende dat er een wijziging heeft plaatsgevonden van de Aanbestedingswet; 
 
dat door deze wijziging het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid moet worden aangepast; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. De ‘nota- inkoop en aanbestedingsbeleid 2017’ vast te stellen en in werking te laten treden per 
1 mei 2017. 

2. Het  inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld op 26-10-2015 per 1 mei 2017 in te trekken. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 april 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 


