
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde  

Onderwerp  Herzien Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht 2019 

Datum Behandeling  26 februari 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 18), 6 ambtenaren en 3 
burgers/afgevaardigde organisaties 
 

Woordvoerders  Grippeling (PVV), Wijnands (D66), Mommers (PVM), Van der Heijden (CDA), 
Schulpen (SAB), Borgignons (PvdA), Noteborn (VVD), Steijns (SPM), Hermens 
(GroenLinks), Gilissen (50PLUS) 

Voorzitter  Hans Passenier  

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en benoemt de 
parallelle sessies. Vervolgens schetst hij de inhoud en het verloop van deze 
ronde. Tijdens en na de presentatie door ambtenaar Muijtjens stellen 
woordvoerders vragen en maken zij opmerkingen over o.a. recht op inzage in 
offertes, verzoek om mee te kijken in aanbestedingstraject, aanpassing beleid 
n.a.v. nationale jurisprudentie of procecedures gemeente Maastricht, wijze van 
toetsing afwijking drempelbedragen, relatie aanbestedingsbeleid en 
omgevingswet, actieplan duurzaam inkopen, klimaatneutraal inkopen catering, 
verhouding duurzaam inkopen-totaal aantal aanbestedingen, component 
transport in aanbestedingen, communicatie aangaande recyclingbare plastic 
bekers, ecoglas, GIBIT, toepassing en borging aanbestedingsregels n.a.v. 
aanpassingen 2016, harmonisatie met Sittard-Geleen en Heerlen, past 
performance onderzoek, bevoegdheid vaststellen algemene inkoopvoorwaarden, 
mandaten bij aanbesteding, social return, krantenartikel De Limburger 
aangaande aanbestedingen bij de gemeente Maastricht, ramingen die de 
drempelbedragen naderhand overstijgen. 
 
De portefeuillehouder beantwoordt de vragen, waarbij een aantal vragen door de 
betrokken ambtenaar wordt beantwoord. 

Toezeggingen  De wethouder zegt toe de exacte aantallen aanbestedingen per jaar voor de 
raadsronde schriftelijk aan te reiken. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde  

Onderwerp Herzien Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht 2019 

Datum 26 februari 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 0 Bestuur en dienstverlening 

Behandelend ambtenaar CEFR Muijtjens 
Telefoonnummer: 043-356231 
Cindy.Muijtjens@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Informeren over de Aanbestedingswet 2012, de wijzigingen en inzichten die 
geleidt hebben tot herziening van het beleid 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een aangelegenheid van de raad. Het 
bestaande beleid is geevalueerd en in het voortraject is de interne organisatie 
meegenomen als ook regionale samenwerkingspartners Sittard-Geleen en 
Heerlen. 

Wettelijke wijzigingen, jurisprudentie en veranderende ambties zijn 
meegenomen in de herziene versie. 

Inhoud  Het huidige Inkoop- en Aanbestedingsbeleid dateert uit februari 2012. Wettelijk 
aanpassingen, veranderende samenwerkingsverbanden en nieuwe ambities 
(Coalitie akkoord 2018-2021, Mission zero ) maken dat het huidige Inkoop- en 
Aanbestedingsbeleid een herziening behoeven. 

Naast de wettelijk verplichte aanpassingen is het format aangepast aan de 
VNG-standaard, de drempelbedragen voor enkelvoudige en meervoudig 
onderhandse procedures zijn verhoogd en gelijk getrokken met landelijke 
richtlijnen en gunnen wij opdrachten op basis van Beste-Prijs-Kwaliteit-
Verhouding om ook ruimte te creëren voor meerwaarde.  

Voor het thema duurzaamheid zal er naast het beleid een actieplan opgesteld 
worden. Dit plan is een praktisch iteratief uitvoeringsdocument dat eenduidig 
laat zien dat we inkoop inzetten om de duurzame ambities om te behalen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Na de raadsinformatie ronde zal er een raadsronde plaatsvinden, gevolgd door 
de raadsvergadering. 

 


