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Samenvatting
Het Algemeen mandaatbeslu it Dordrecht is geactualiseerd.
Het besluit wordt u ter kennisname aangeboden.
1. Wat is de aanleiding?
Op 7 december 2004 heeft het college het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht
vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat dit besluit periodiek geactualiseerd zal
worden.
Het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht is zeer onlangs weer geactualiseerd. Reden
hiervoor is het feit dat de oude mandaten inzake aanbestedingen en contracten niet
meer goed toepasbaar bleken sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet,
de Gids proportionaliteit en het nieuwe aanbestedingsbeleid.
2. Wat willen we bereiken?
We willen dat de organisatie een vastgesteld actueel mandaatbesluit tot haar
beschikking heeft, dat voldoet aan wettelijke voorschriften, jurisprudentie en
rechtmatigheidsvoorschriften.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden.
1. In bijlage 3 is (alleen) een redactionele slag doorgevoerd.
2. In bijlage 4 is een nieuw geformuleerd mandaat opgenomen om af te kunnen
wijken van de "voorgeschreven aanbestedingsprocedures uit de matrixen van de
Gids Proportionaliteit. In deze matrixen staat - op een heel andere wijze dan in
het oude aanbestedingsbeleid - aangegeven wanneer een bepaalde
aanbestedingsprocedure:
- proportioneel is;
- waarschijnlijk niet proportioneel is, en
- zeker niet proportioneel is.
Het bestaande mandaat om af te wijken van de "voorgeschreven" procedure is te
krap voor deze nieuwe drempel-systematiek.
3. Tevens is nu duidelijker aangegeven wie welke uitvoeringsbesluiten tijdens
aanbestedingsprocedures mag nemen.
In de bijlagen 5 en 6 is aangegeven dat:
a. uitvoeringsbesluiten bij Europese aanbestedingen en Nationaal openbare en
meervoudig onderhandse aanbestedingen in mandaat zijn voorbehouden aan
afdelingshoofden, met uitzondering van:
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i. het besluit tot uitsluiting van de inschrijver (is voorbehouden aan de
gemeentesecretaris), en
ii. de gunningsbesluiten, die zijn voorbehouden aan de directeur;
en
b. uitvoeringsbesluiten bij 1-op-1 aanbestedingen in mandaat zijn
voorbehouden aan bureauhoofden, met uitzondering van:
i. het besluit tot uitsluiting van de inschrijver (is voorbehouden aan de
gemeentesecretaris),en
ii. de gunningsbesluiten, die zijn voorbehouden aan de directeur.
4. In artikel 4 leden 3 en 5 en in bijlagen 4, 5, en 6 worden bij alle mandaten ten
behoeve van het aangaan van overeenkomsten nu 'harde drempelbedragen
genoemd. Dit is wenselijk nu de matrixen uit de Gids Proportionaliteit geen harde
drempelbedragen aangeven, waarop een mandaat kan "meeliften". Immers het
bestaande mandaat verwijst naar de drempelbedragen uit het (oude)
aanbestedingsbeleid. Maar die zijn daarin - met uitzondering van de
drempelbedragen voor Europese aanbestedingen - niet meer in het huidige
(nieuwe) aanbestedingsbeleid opgenomen.
Er is getracht om zoveel mogelijk de drempelbedragen te vermelden die tot nu
toe bij de bestaande mandaten zijn gebruikt. Dit is overal gelukt, behalve bij het
bureauhoofd-niveau (bijlage 6). Daar heeft een kleine verruiming
plaatsgevonden. Het bureauhoofd kan nu namelijk een overeenkomst
voorvloeiend uit een aanbesteding voor een dienst of een levering aangaan als de

5. Tenslotte wordt nu in bijlagen 4, 5 en 6 bij de mandaten voor het aangaan van
overeenkomsten onderscheid gemaakt tussen:
a. overeenkomsten voor een levering, dienst of een werk (dus overeenkomsten
die voortvloeien uit een aanbesteding), en
b. andere overeenkomsten, waarbij de gemeente of de wederpartij zich verbindt
tot het betalen van een bedrag.
Dit onderscheid bestaat niet in het huidige mandaatbesluit. Dit mandaat legt
alleen de link met de drempelbedragen uit het (oude) aanbestedingsbeleid,
maar deze leidde weleens tot verwarring. Men was namelijk (daardoor) soms
van mening dat het mandaat voor de "andere overeenkomsten" niet geregeld
was.
Overigens komen deze "andere overeenkomsten" niet zo vaak voor. Mede
daarom stellen we voor om het laagst leidinggevende niveau (bureauhoofd)
hiervoor geen mandaat te geven: het mandaat om dit soort overeenkomsten
aan te gaan blijft voorbehouden aan de directeur en het afdelingshoofd, al
naar gelang de hoogte van het bedrag dat daarmee is gemoeid.
a Inspraak en communicatie
Na vaststelling door het college is het besluit gepubliceerd en is de vigerende tekst
op Intranet geplaatst om de collega's op de hoogte te stellen van dit besluit. Het
besluit is 1 dag na publicatie ervan in werking getreden.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
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5. Bij deze raadsinform atiebrief horen de volgende bijlagen:
1. De 6e wijziging van het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht (collegebesluit).
2. De integrale tekst van het Algem een mandaatbesluit Dordrecht, waarin duidelijk is
aangegeven welke wijzigingen zijn verwerkt (vuile versie).
3. De geactualiseerde integrale tekst van het Algem een mandaatbesluit Dordrecht
(schone versie).
W ij vertrouwen er op u hierm ee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en W ethouders
de
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