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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Gemeenten hebben sinds 2015 onder het label GT verscheidene gezamenlijke aanbestedingen 

gedaan op het gebied van telecommunicatie en ICT. Deze kunnen worden beschouwd als een 

concreet voorbeeld van samen organiseren avant la lettre. Een van de meest succesvolle 

aanbestedingen vanuit dit arrangement, is die van mobiele telecommunicatie geweest. Maar liefst 

330 deelnemers hebben van de overeenkomst gebruikgemaakt. Aangezien de eerste contracten 

die hieronder zijn gesloten gedurende 2022 gaan aflopen en deelnemers duidelijk hebben 

aangegeven een opvolger te willen, heeft de VNG onderzocht of dat haalbaar en uitvoerbaar is. Dat 

bleek inderdaad het geval.  

 

Nieuwe gezamenlijke aanbesteding: GT Mobiele Communicatie 3 

GT Mobiele Communicatie 3 voorziet net als haar voorgangers in mobiele telefoonabonnementen 

voor gemeenten. Het streven is om door gezamenlijk aan te besteden een zo hoog mogelijke 

kwaliteit te verkrijgen voor een zo goed mogelijke prijs. Ook wordt goed gekeken naar 

toekomstvastheid, onder meer ingegeven door de nieuwe technologie van 5G. Door het contract 

straks onder te brengen bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie worden gemeenten 

bovendien ontzorgd, omdat zij zelf niet hoeven aan te besteden. Gedurende de contractperiode zijn 

deelnemers verzekerd van een financieel en technisch marktconform contract. 

 

De voorbereidingen op de aanbesteding zijn al in 2020 gestart. Zo is eind 2020 de 

verwervingsstrategie gepubliceerd en zijn de marktpartijen uitgebreid geconsulteerd. Deze tijdige 

start van GT Mobiele Communicatie 3 biedt de VNG, gemeenten en leveranciers de mogelijkheid 

extra aandacht te besteden aan de steeds verder toenemende afhankelijkheid van mobiele 

communicatie, aan de juiste inpassing van nieuwe mobiele communicatiemogelijkheden en aan een 

goede verwerking van opgedane kennis en ervaring.  

 

Aan de leden 

 

  Datum 

20 mei 2021 

Kenmerk 

VNGR/U202100459 

Telefoonnummer 

070 373 83 93 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3 
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Governance 

Alle gemeenten kunnen deelnemen aan GT Mobiele Communicatie 3 dat in opdracht van de VNG 

wordt uitgevoerd door VNG Realisatie. De VNG treedt op als contracthouder van de 

raamovereenkomst GT Communicatie 3. In de stuurgroep zijn de gemeenten Amsterdam, Den 

Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Equalit, VNG en VNG Realisatie vertegenwoordigd. Tevens 

is er een klankbordgroep samengesteld waarin een afspiegeling van de deelnemers is 

vertegenwoordigd. 

 

Scope, opzegging en planning 

De VNG wil de ingekochte diensten maximaal laten aansluiten op de wensen en eisen van alle 

gemeenten. Indien de scope van de aanbesteding zoals deze wordt beschreven in de AFB 

(Algemeen Functionele Beschrijving) na overleg met de VNG onverhoopt toch niet past op de 

specifieke situatie van uw gemeente, dan is opzegging van deze overeenkomst mogelijk tot vier 

weken voor publicatie van de aanbesteding. De publicatie staat gepland voor medio september 

2021, eventuele wijzigingen van de publicatiedatum worden kenbaar gemaakt via vngrealisatie.nl, 

danwel via de nieuwsbrief GT.  

 

Deelnemingen (anders dan gemeenten zelf) 

Met een deelneming bedoelen we een activiteit die niet behoort tot de rechtspersoon van de 

gemeente. Denk hierbij aan samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen, ISD’s 

maar ook een gemeentelijk vervoersbedrijf, etc. Wij verzoeken u om de aan uw gemeente gelieerde 

deelnemingen over de mogelijkheid tot toetreding tot GT te informeren.  

 

Meedoen 

De VNG vraagt u om mee te doen aan de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie 3. 

Op de betreffende webpagina op de website van VNG Realisatie 

(https://www.vngrealisatie.nl/producten/gt-mobiele-communicatie) vindt u de 

aanmeldingsformulieren en enige achtergrondinformatie. De inschrijving is op 1 februari geopend 

en sluit op 30 juni aanstaande om 17.00 uur.  

 

Hoogachtend,  

  
   

Leonard Geluk 

Algemeen directeur VNG 
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