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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 08-08-2012 

Onderwerp: Intrekken Kadernota Inkopen en 

Aanbesteden 2008 RVS 092012   

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

 

1. De Kadernota Inkopen en Aanbesteden 2008 gemeente Leiderdorp van 28 april 2008  

    in te trekken. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 10 juni 2008 ondertekenden vier gemeenten in de Leidse regio het convenant 

Servicepunt71: Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden voor onder andere 

Inkoop. Voor het bewerkstelligen van deze samenwerking, het behalen van 

synergievoordelen  en financiële taakstellingen worden binnen het samenwerkingsverband 

zoveel mogelijk gemeenschappelijke regels gehanteerd op het gebied van aanbesteden.  

 

Behalve in Leiderdorp stellen alle andere Colleges van burgemeester en wethouders van 

Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude het aanbestedingsbeleid van de eigen gemeente 

vast. In Leiden werd het beleid in het verleden naast het College ook vastgesteld door de 

Raad. De nieuwe beleidsregels op het gebied van aanbesteden zijn enkel door alle 

Colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld. Daarmee wordt één regionale lijn 

qua besluitvorming aangehouden. In Leiderdorp is het nieuwe beleid vastgesteld vanuit 

artikel 26 van de Financiële verordening 2011 gemeente Leiderdorp, die vorig jaar door uw 

Raad is vastgesteld. Artikel 26 legt aan het College de zorg op om regels op te stellen voor 

de inkoop en aanbesteding van goederen, werken en diensten. De regelgeving van de 

Europese Unie dient daarbij nageleefd te worden. Doordat de regels worden vastgelegd, 

kan de accountant bij zijn controle van de jaarstukken nagaan of de interne regels (en de 

Europese regelgeving) zijn nageleefd. 
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Alle andere gemeenten hebben de beleidsregels na vaststelling reeds bekendgemaakt. 

Daarmee behoeft alleen de nog bestaande (oude) nota van Leiderdorp intrekking, zodat de 

beleidsregels gemeenschappelijk in de regio bekend worden. Voorgesteld wordt daarom te 

besluiten tot intrekking over te gaan van de kadernota Inkopen en Aanbesteden uit 2008.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het nieuwe aanbestedingsbeleid is vastgesteld door alle Colleges van burgemeester en 

wethouders van de vier gemeenten van het samenwerkingsverband Servicepunt71 en 

door het bestuur van Servicepunt71 zelf voor de eigen organisatie. Na de intrekking, 

worden de beleidsregels voor Leiderdorp bekendgemaakt. 

In de raadsmap treft uw raad informatie aan over het nieuwe aanbestedingsbeleid. 

 

2 Beoogd effect 

Het intrekken van de Kadernota Inkopen en Aanbesteden 2008.  

 

3 Argumenten 

 

1.1 Alle andere Colleges van burgemeester en wethouders van Leiden, Oegstgeest en 

Zoeterwoude stellen het aanbestedingsbeleid vast. 

In het verleden hebben alle andere Colleges van burgemeester en wethouders van 

Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude het aanbestedingsbeleid vastgesteld. Ook het 

nieuwe beleid is door alle Colleges van de andere gemeenten Leiden, Oegstgeest en 

Zoeterwoude vastgesteld. Daarmee wordt één regionale lijn gehanteerd voor de 

vaststelling van het beleid ten aanzien van aanbesteden. 

 

1.2 Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en het samenwerkingsverband hebben het nieuwe 

beleid al vastgesteld en bekendgemaakt. 

De andere deelnemers van het samenwerkingsverband Servicepunt71 hebben het nieuwe 

beleid niet alleen vastgesteld, maar ook bekendgemaakt binnen de eigen gemeente. 

Leiderdorp maakt het nieuwe beleid bekend zodra de oude kadernota is ingetrokken. 

Daarmee gaat het nieuwe aanbestedingsbeleid regionaal gelden binnen gemeenten 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en het samenwerkingsverband 

Servicepunt71. 
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1.3 De vier gemeenten en het samenwerkingsverband  Servicepunt71 hebben één 

gemeenschappelijk beleid, drempelbedragen en voorwaarden op het gebied van 

aanbesteden. 

Een gezamenlijk aanbestedingsbeleid zorgt ervoor dat binnen het samenwerkingsverband 

gemakkelijker gezamenlijk kan worden aanbesteed door de deelnemers. Het hanteren van 

dezelfde inkoopprocedures en voorwaarden zijn eenduidiger en eenvoudiger. Met 

eenzelfde beleid en voorwaarden zijn besparingen gemakkelijker realiseerbaar.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

   - 

 

5 Milieu 

- 

 
6 Communicatie en participatie 

- 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

- 

 

8 Evaluatie 

- 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen  

 

 
 
 

 
 

 


