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Aanpassing Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 oktober 2016, behandelend
agendapunt 11, Vaststelling Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016
Constaterende dat,
 in de loop van de jaren steeds meer overheidsactiviteiten worden uitbesteed
 dit ook naar de toekomst toe het beleid zal zijn
 een aantal van deze activiteiten grote invloed heeft op de maatschappij en de burgers
 belangrijke voorbeelden daarvan zijn o.a. WMO, welzijn en zorg
 er inmiddels voorbeelden zijn waarbij het gemeentelijke aanbestedingsbeleid nadelige gevolgen
heeft gehad voor de burgers
 een voorbeeld daarvan is de recente aanbesteding van het regiotaxivervoer naar Connexion
waardoor de tarieven voor de gebruikers tot soms wel 400 % zijn gestegen. Zo kostte een rit van
30 km voorheen € 3,80, en kost dit thans maar liefst ruim € 15,- andere voorbeelden zijn de faillissementen van en bezuinigingen bij zorginstellingen
 daardoor vele werknemers hun baan verloren of een grote achteruitgang in hun
arbeidsvoorwaarden moesten accepteren
 daardoor de zorg voor de cliënten van de zorginstellingen onder grote druk is komen te staan
 zorginstellingen collectief en herhaaldelijk aangeven dat zij door de grote inkoopmacht van de
gemeente gedwongen worden te lage tarieven te accepteren
 het betreffende beleidsstuk alleen gaat over de relatie tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer
 het betreffende beleidsstuk niets zegt over de verantwoordelijkheid die de gemeente als
opdrachtgever heeft ten aanzien van de maatschappelijke consequenties en de gevolgen voor de
burgers bij het nemen van inkoop of aanbestedingsbeslissingen
 daarmee het risico is ingebouwd dat die beslissingen alleen genomen worden op basis van
financiële en contractuele overwegingen en dat de maatschappelijke gevolgen onderbelicht
blijven
 de raad de taak heeft de belangen van de inwoners te behartigen
Overwegende dat,
 de bovenstaande constateringen aangeven dat inkoop en uitbesteding niet louter een
uitvoeringsverantwoordelijkheid van het college is
 inkoop en aanbesteding grote maatschappelijke gevolgen kan hebben
 de raad derhalve een verantwoordelijkheid heeft tegenover de maatschappij met betrekking tot
de gevolgen van inkoop en aanbestedingsbeslissingen
 het beleid ten aanzien van inkoop en aanbesteding daarmee tot het domein van de raad behoort
 in een beleidsdocument over inkoop en aanbesteding ook de uitgangspunten en criteria ten
aanzien van de maatschappelijke gevolgen van een inkoop of aanbestedingsbeslissing
opgenomen dienen te worden
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Besluit




punt 1: de huidige voorliggende nota als in concept vast te stellen
punt 2 van het voorliggende besluit te laten vervallen
punt 3: het college opdracht te geven binnen drie maanden een aangepaste nota inkoop en
aanbestedingsbeleid aan de raad voor te leggen waarin duidelijk de uitgangspunten en criteria
staan over de wijze waarop de maatschappelijke gevolgen van inkoop en
aanbestedingsbeslissingen worden meegenomen bij het nemen van grote inkoop en
aanbestedingsbeslissingen en hoe de raad daarover wordt geïnformeerd.

Ondertekening fracties
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Fractie SP
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