Betreft: Art. 40 vragen inzake aanbestedingsbeleid gemeente en regio
Datum: 29 januari 2013
Geacht College,
De fractie Beter Voor Dordt heeft de volgende vragen over het Dordtse en het regionale*
aanbestedingsbeleid:
1. Wij verzoeken u een overzicht aan te bieden dat inzichtelijk maakt wat het totale
bedrag van aanbestedingen binnen Dordrecht en binnen de regio is en wat de aard
en de omvang van de aanbestedingen lokaal, regionaal en elders zijn, gehonoreerd
over de jaren 2011 en 2012.
Het is zeer aannemelijk dat in de eerste helft van 2013 nieuwe aanbestedingswetgeving in
werking treedt. Het wetsvoorstel Aanbestedingswet is op 14 februari 2012 aangenomen door
de Tweede Kamer en op 30 oktober 2012 door de Eerste Kamer. Vervolgens is de wet voor
advies aan de Raad van State voorgelegd. De wet is op 8 november 2012 in het Staatsblad
gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is afhankelijk van het advies van de Raad van
State en wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt. Het ministerie van Economische Zaken
streeft naar inwerkingtreding per 1 april 2013.
Volgens de nieuwe wet mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden
geclusterd. De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen over proportionaliteit van eisen
die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden, de
bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en de bepalingen
die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een
aanbesteding.
Wij verzoeken u de invloedsfeer van deze nieuwe wetgeving reeds op te nemen in uw
beantwoording op de volgende vragen:
2. Ons bereiken signalen dat relatief veel aanbestedingen worden uitbesteed aan
bedrijven buiten de regio. Door het rigide aanbestedingsbeleid in Dordrecht en de
regio zouden lokale en regionale bedrijven steeds minder aan bod komen. Welke
mogelijkheden ziet het bestuur tot het aanbrengen van een meer evenwichtige
verdeling zonder in te boeten op kwaliteit?
3. De complexiteit van aanbestedingsprocedures kan door bedrijven als ontmoedigend
worden ervaren. Bent u bereid om voor lokale en regionale bedrijven enige
begeleiding bij aanbestedingsprocedures beschikbaar te stellen?
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
Namens de fractie Beter Voor Dordt,
Aydin Gundogdu
Glen Nederhof
*Waar gesproken wordt over ‘regionaal’ of ‘regio’ wordt de regio Drechtsteden bedoeld.

