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Hierbij bij sturen wij u ter kennisname de nota "Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden".
Dit nieuwe aanbestedingsbeleid hebben wij onlangs vastgesteld onder intrekking van
"Aanbestedingsbeleid Dordrecht" 2002.
Een gelijkluidend besluit is voorgelegd aan de colleges van alle gemeenten in de Drechtsteden, het
Drechtstedenbestuur en het Dagelijks Bestuur van Zuid-Holland-Zuid. Daarmee hanteert de hele regio
gelijkluidend beleid, met behoud van de autonome bevoegdheden van de deelnemende organisaties.
Bij het in de markt zetten van opdrachten tot het uitvoeren van werken, het leveren van producten of
het verrichten van diensten, levert het hanteren van één uniform aanbestedingsbeleid
(inkoop)voordelen op. De service-eenheid Inkoop van het SCD, die advies geeft en begeleidende taken
verricht op het gebied van het inkoop- en aanbestedingsproces, kan met een uniform (regionaal)
aanbestedingsbeleid efficiënter en effectiever werken en bovendien een hogere kwaliteit van
dienstverlening leveren aan haar klanten.
De belangrijkste verschillen tussen het nu vastgestelde beleid en het oude aanbestedingsbeleid van de
gemeente Dordrecht zijn:
• de drempelbedragen zijn gewijzigd (beleidsregel 4);
• inzake mededinging bij aanbestedingen wordt, met betrekking tot het stimuleren van economische
bedrijvigheid, uitgegaan van regionaal beleid en wordt er dus niet meer gesproken over bedrijven in
Dordrecht maar over regionale bedrijven (beleidsregel 13);
• de regeling Social Return on Investment (beleidsregel 16) is conform het bestaande beleid van de
gemeente Dordrecht, maar nu van toepassing in de hele regio.
In het Aanbestedingsbeleid Drechtsteden is ook duurzaam inkopen opgenomen (beleidsregel 18). Het
ambitieniveau hiervan ligt op minimaal 75%. ledere deelnemer van de Drechtsteden is vrij om een
hoger ambitieniveau duurzaam inkopen vast te stellen. Het college van Dordrecht had al op 1 8 april
2006 besloten tot een ambitieniveau van 100% duurzaam inkopen in 2010 en heeft besloten hieraan
vast te houden.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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