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Kennisnemen van 
Het collegebesluit om:   

  In te stemmen met het bijgevoegde rapport “Onderzoek naar het Past Performance systeem voor de gemeente 
Woerden en de gemeente Oudewater”.  

  Een Past Performance systeem toe te passen binnen de kaders van het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, waarbij gestart wordt met civieltechnische werken.  

 
 
   
 
Inleiding 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2017 het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Daarin is de 
mogelijkheid opgenomen om de geleverde prestaties door een aanbestedende partij te beoordelen. Er is echter geen 
objectieve en eenduidige manier van beoordelen in het beleid vastgelegd. Dit betekent in de praktijk dat het beoordelen 
op diverse manieren gebeurt (en soms ook niet). 
Indien een samenwerking niet goed verloopt, dan is er bij een volgende (meervoudig) onderhandse aanbesteding geen 
mogelijkheid om deze partij minder vaak een uitnodiging te sturen of zelfs geen uitnodiging meer te sturen voor deelname 
aan de (meervoudig) onderhandse aanbesteding.* Andersom geldt, dat aannemers waar wij goed mee samenwerken, 
niet vaker uitgenodigd kunnen worden. Aangezien er bij (meervoudig) onderhandse aanbestedingen verhoudingsgewijs 
meer lokale aannemers uitgenodigd moeten worden, maken lokale aannemers binnen een Past Performance systeem 
dus meer kans om bij een goede samenwerking (en dus hoge beoordeling) vaker te worden uitgenodigd.  
 
   
 
Kernboodschap 
De praktijk leert ons dat we die professionele gemeente kunnen zijn, als we de samenwerking met civieltechnische 
aannemers kunnen beoordelen voor onze werken in de openbare ruimte. Op deze manier kunnen we aannemers om 
gegronde redenen uitnodigen om mee te doen met een aanbesteding of juist om gegronde redenen uit te sluiten.    
 
R&B heeft in samenwerking met het team Juridische zaken, Inkoop en Veiligheid onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van een Past Performance systeem voor civieltechnische aannemers.* De resultaten van het onderzoek 
zijn verwerkt in het rapport dat toegevoegd is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief. Daarbij is expliciet rekening 
gehouden met het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid, waar onze lokale aannemers voldoende kansen moeten 



behouden om een werk gegund te krijgen, mits er sprake is van een goede (hoge) beoordeling.  
 
*Het Past Performance systeem kan ook uitgebreid worden voor andere afdelingen en/of werkgebieden, zoals 
ingenieursdiensten. De mogelijkheden en behoeften zijn er om op korte termijn te starten met de civieltechnische 
aannemers.    
  
 
   
 
Financiën 
De incidentele kosten worden gedekt vanuit het FCL Elementenverharding 62100012, ECL 38000.  
De structurele kosten worden gedekt vanuit het FCL Databeheer IBOR 62100010, ECL 38325. Waarvan 5.000 euro 
gebruiken van de reservering onvoorzien.  
  
 
   
 
Vervolg 
De volgende stap is het uitwerken en bouwen van een Past Performance systeem. Onderdeel hiervan is de 
aanbestedingsleidraad, waar het proces in uitgewerkt wordt. Ook het actualiseren van het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid maakt hier onderdeel van uit.    
 
Intern zijn de nodige teams en medewerkers al aangehaakt. Extern zullen ook onze lokale aannemers geïnformeerd en 
betrokken worden. Dit gebeurt in samenwerking met Inkoop.    
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Advies 

1. Stem in met het bijgevoegde rapport “Onderzoek naar het Past Performance systeem voor de gemeente 
Woerden en de gemeente Oudewater”.  

2. Besluit tot het toepassen van een Past Performance systeem binnen de kaders van het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, waarbij gestart wordt met civieltechnische werken.  

3. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het toepassen van het Past Performance 
systeem, en stuur deze door naar de raad. 

 
 
   
 
Besluit 
Toepassen van een Past Performance systeem voor civieltechnische werken.  
 
   
 
Extra overwegingen / kanttekeningen voor college 
Het volledig operationeel maken van het Past Performance systeem voor civieltechnische werken zal een half jaar in 
beslag nemen.*  
 
Er wordt een groslijst opgesteld die door de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden gezamenlijk wordt gebruikt. 
Om de groslijst te vullen, moeten alle vormen van aanbesteding op een objectieve wijze beoordeeld worden op de 
samenwerking. Het vullen van deze groslijst kost circa 2 jaar.  
 
*Naar verwachting hebben we als projectteam (R&B in samenwerking met Inkoop) 6 maanden de tijd nodig om te zorgen 
voor een goed werkend systeem, waarbij intern en extern de stakeholders geïnformeerd en betrokken zijn.    
  
 
   
 



Extra overwegingen / alternatieven / argumenten 
Een objectief beoordelingssysteem voor civieltechnische aannemers bij (meervoudig) onderhandse aanbestedingen. 
Civieltechnische aannemers krijgen bij een goede samenwerking een hoge beoordeling. Hierbij maken deze aannemers 
bij een volgende (meervoudig) onderhandse aanbesteding meer kans om een uitnodiging te ontvangen voor een nieuwe 
aanbesteding. Het beoordelingssysteem wordt toegepast binnen het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
Verhoudingsgewijs worden er bij een meervoudig onderhandse aanbesteding meer lokale aannemers uitgenodigd, 
daarbij worden de kansen dus vergroot voor die aannemers die goed scoren.  
 
De beoordelingen van de civieltechnische aannemers worden verwerkt in een Past Performance systeem. Deze 
beoordelingen vormen gezamenlijk de groslijst. Er wordt gewerkt met een gezamenlijke groslijst voor de gemeente 
Oudewater en de gemeente Woerden, waardoor de kansen van lokale aannemers om te worden uitgenodigd worden 
vergroot.  
De prikkel die wordt gegeven door de samenwerking te beoordelen heeft een positief effect op de te leveren kwaliteit van 
het werk. En niet alleen op technisch gebied, maar ook op gebied van omgevingsmanagement en de samenwerking 
tussen de aannemer en de gemeente.  
 
De argumenten om een Past Performance systeem toe te passen vloeien voort uit het onderzoek dat gedaan is, verwerkt 
in het bijgevoegd rapport. Dit zorgt ervoor dat er wordt geadviseerd om een Past Performance systeem toe te passen.  
 
1.1 Professionaliseringsslag voor de organisatie  
Een Past Performance systeem betekent een professionaliseringsslag voor de organisatie en een positief effect op de 
kwaliteit van de projecten in de openbare ruimte! Én in de toekomst kan dit systeem ook van toegevoegde waarde 
worden voor andere afdelingen en/of werkgebieden!  
 
1.2 Uitvoering geven aan inkoopbeleid  
Vanuit Inkoop wordt er ook positief geadviseerd. Er wordt zelfs gesteld dat dit een must is voor de toekomst om als 
gemeente niet achter te blijven. Dit komt voort uit een mate van professionaliteit, zakelijkheid, onafhankelijkheid en 
objectiviteit. Iets wat wij als gemeente (als opdrachtgever van werken) op een juiste wijze willen uitstralen en uitvoeren.   
 
1.3 werkplezier vergroten en minder frustratie  
De baten van een Past Performance systeem liggen ook bij minder frustratie en meer werkplezier voor de  gemeente. Dit 
zal voor de aannemers niet anders zijn. Aannemers komen door een goede samenwerking met een hoge beoordeling in 
het Past Performance systeem te staan (win-win). Hiermee hebben zij meer kans om vaker uitgenodigd te worden om 
deel te nemen aan onderhandse aanbestedingen. Voor inwoners, ondernemers en andere stakeholders betekent dit een 
aannemer die zijn best doet en rekening houdt met de belangen van stakeholders (denk o.a. aan overlast, communicatie 
en betrokkenheid). 
 
   
 
Kanttekeningen: Standpunt consulenten 
Het volledig operationeel maken van het Past Performance systeem voor civieltechnische werken zal een half jaar in 
beslag nemen.*  
 
Er wordt een groslijst opgesteld die door de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden gezamenlijk wordt gebruikt. 
Om de groslijst te vullen, moeten alle vormen van aanbesteding op een objectieve wijze beoordeeld worden op de 
samenwerking. Het vullen van deze groslijst kost circa 2 jaar.  
 
*Naar verwachting hebben we als projectteam (R&B in samenwerking met Inkoop) 6 maanden de tijd nodig om te zorgen 
voor een goed werkend systeem, waarbij intern en extern de stakeholders geïnformeerd en betrokken zijn.    
  
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 nr. 17.001414 
 
   
 
Bijlagen 
Raadsinformatiebrief Toepassen Past Performance systeem (kenmerk: Z/21/015129, nummer 19582) 
Onderzoeksrapport Past Performance systeem d.d. 15 oktober 2020 nr. 20.021408  
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 nr. 17.001414  
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1. Aanleiding PP-systeem 
 
Binnen het team Realisatie & Beheer (R&B) wordt al langere tijd gesproken over een systeem om 
civieltechnische aannemers te beoordelen op de samenwerking. Dit kan met een Past Performance 
(PP) systeem. Dit beoordelingssysteem is in overeenstemming met ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, waarbij eerlijkheid, transparantie en objectiviteit belangrijke voorwaarden zijn.    
 
De behoefte aan een beoordelingssysteem is ontstaan door ervaringen in het heden en verleden. De 
samenwerking met de (lokale) aannemer, voor en tijdens de uitvoering, gaat niet altijd naar wens. Er is 
op dit moment vrijwel niets over de ervaringen vastgelegd. We kunnen dus nergens op terugvallen, 
wanneer een samenwerking niet goed verloopt. Wanneer wij dit soort situaties registreren, kunnen wij 
ervaringen met betrekking tot samenwerking en uitvoering meenemen in toekomstige 
aanbestedingsprocedures. 
 
Binnen R&B hebben een aantal projectleiders c.q. projectmanagers wel met beoordelingsformulieren 
gewerkt, maar dit is niet centraal geregeld. Ook is er niets specifieks geregeld in ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid.   
 
Op dit moment is in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen dat wij bij meervoudig 
onderhandse aanbestedingen een minimaal aantal lokale aannemers moeten uitnodigen als we een 
werk op de markt brengen. Binnen de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater zijn er in 
verhouding tot het aantal civieltechnische aannemers dat uitgenodigd moet worden weinig lokale 
civieltechnische aannemers aanwezig. Dat betekent dus dat onze lokale aannemers bij meervoudig 
onderhandse aanbesteding snel de kans hebben om uitgenodigd te worden. Daarmee rest dus de 
vraag in hoeverre het mogelijk is om de samenwerking objectief te blijven beoordelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdere gemeenten in Nederland, klein en groot, werken inmiddels met een dergelijk 
beoordelingssysteem. Dit zijn systemen die veelal gerelateerd zijn aan de methode van het 
kennisplatform CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek), zoals het landelijke platform EMVI-prestatiemeting of een eigen 
Excel-systeem. In dit eigen systeem werken gemeenten met hun eigen beoordelingscriteria. 
 

1.1  Betekenis Past Performance 

Past Performance betekent: vroegere prestaties. Het betekent ook "voorgaand optreden" waarbij niet 
alleen het resultaat belangrijk is, maar ook de manier waarop dat bereikt is.  
 
In de bouwwereld is Past Performance een systeem voor het meten, opstellen en opvragen van 
geleverde projectprestaties van de diverse betrokken partijen bij een bouwproject, uitgedrukt in 
eenvoudige scores en dit wordt gebruikt voor toekomstige aanbestedingen. De manier van het meten 
van presentaties kan op verschillende manieren. Vanuit het CROW is een beoordelingsformulier 
ontwikkeld dat voldoet aan een zekere en voldoende mate van objectiviteit en betrouwbaarheid.  
  

Samenvattend:  

• Hoe kunnen we de samenwerking (ook wel de “zachte kant”) van een werk beoordelen?  

• Op welke manier kunnen we dat objectief meten?  

• Hoe verwerken we de uitkomst bij een volgende aanbesteding?  

https://www.joostdevree.nl/shtmls/aanbesteden.shtml
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2. Doel van het Past Performance systeem 
 
Een PP-systeem is een beoordelingssysteem voor de samenwerking met de civieltechnische 
aannemers. Ook kan het ingezet worden voor de ingenieursdiensten. Het systeem past binnen ons 
inkoop- en aanbestedingsbeleid en dit betekent dat lokale aannemers alsnog veel kansen krijgen om 
uitgenodigd te worden. Uiteraard is het dan wel de bedoeling dat de lokale aannemers goed blijven 
scoren in de samenwerking.   
 
 
 
 
 
 
 
Bij de onderhandse aanbestedingen (enkelvoudig en meervoudig) kunnen aannemers met een hoge 
beoordeling meer kans maken om geselecteerd te worden voor het doen van een offerte. Aannemers 
met een lage beoordeling hebben minder kans om mee te doen. De partijen met een hoge 
beoordeling loten met een hoger percentage mee en krijgen hiermee meer kans om geloot te worden.  
 
Lokale aannemers worden vaker geselecteerd, omdat dit aansluit bij ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Nieuwe (lokale) aannemers krijgen ook een kans. Zij starten met een 
gemiddelde beoordeling, dus een gemiddeld percentage in het PP-systeem. Hierdoor hebben zij ook 
kans om geselecteerd te worden. 
 

2.1  Scope start Past Performance Systeem 

We starten met het ontwikkelen van een PP-systeem, waarin een groslijst met civieltechnische 
aannemers (voor werken in de openbare ruimte) verwerkt wordt. Eerst gaat het projectenteam van 
R&B hiermee aan de slag. Het PP-systeem kan na de invoering van de civieltechnische aannemers 
ook uitgebreid worden met ingenieursdiensten. De volgende stap kan zijn om ook voor andere 
inkooppartijen het PP-systeem toe te passen. Deze partijen worden in dit rapport niet meegenomen. 
  

Een PP-systeem komt ten goede aan de samenwerking; een goede samenwerking komt ten goede 
aan de kwaliteit van het project. Kwaliteit in de vorm van: de snelheid, de geleverde dienst en het 
product. Uiteindelijk heeft dit dus ook een positief effect op de prijs-kwaliteitverhouding!      
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3. Aanbestedingswet 
 
Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 en de daaruit volgende jurisprudentie is een 
aanbestedende partij verplicht om op objectieve wijze tot een selectie van marktpartijen voor toegang 
tot aanbestedingsprocedures te komen. Sinds 1 april 2013 vallen niet alleen openbare 
aanbestedingen, maar ook onderhandse aanbestedingen onder het regime van de Aanbestedingswet 
2012. De Aanbestedingswet 2012 (art. 1.14 t/m 1.16), verder uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit 
(voorschrift 3.4B), schrijft voor dat bij een meervoudig onderhandse aanbesteding de aanbestedende 
partij tenminste 3 en maximaal 5 marktpartijen uitnodigt voor het uitbrengen van een offerte. 
 
Artikel 1.4 van de Aanbestedingswet stelt dat de aanbestedende partij de marktpartijen die zij uitnodigt 
kiest op basis van objectieve criteria. Bovendien moet de aanbestedende dienst op verzoek van een 
bedrijf de motivering van die keuze kunnen verstrekken. De aanbestedende partij dient bij het 
uitnodigen van de bedrijven onder andere de volgende zaken in acht te nemen:  

• er mag rekening worden gehouden met goede ervaring uit het verleden (past performance);  

• nieuwe partijen moeten ook een kans krijgen;  

• nodig niet elke keer dezelfde partij(en) uit (geen afhankelijkheidsrelaties);  

• motiveer de keuzes.  
 

3.1  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

De gemeente Woerden heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid in 2017 vastgesteld. Dit beleid 
wordt voor het overgrote deel ook in de gemeente Oudewater gebruikt. Het beleid van de gemeente 
Oudewater komt ook uit 2017. Dit betekent dus dat beide gemeenten hun eigen beleid hebben 
vastgesteld. De gids proportionaliteit is als leidraad gebruikt voor het aanbestedingsbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende paragrafen enkele belangrijke passages uit ons inkoop- en aanbestedingsbeleid die 
van belang zijn voor een PP-systeem.     
 

3.2  Enkelvoudige onderhandse aanbesteding 

Op basis van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit is het de gemeente toegestaan 
in het kader van de doelmatigheid en ter bevordering van de plaatselijke economie lokale (MKB) 
ondernemers kansen te bieden bij gemeentelijke opdrachten. Om de lokale ondernemers ook 
daadwerkelijk kansen te kunnen bieden, is het van belang dat de gemeente de lokale ondernemers 
kent. Zeker wanneer door de gemeente (extern) ingehuurd personeel de aanbesteding doet, heeft dit 
extra aandacht nodig.  
 
Het drempelbedrag voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding bedraagt: €150.000,-.  
 

3.3  Meervoudig onderhandse aanbesteding Woerden en Oudewater 

Indien 3 ondernemers worden uitgenodigd een inschrijving (offerte) uit te brengen worden tot 
deelname uitgenodigd:  

• 2 lokale* ondernemers 

• 1 regionale* of buiten-regionale ondernemer  
 
*Lokaal zijn de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater samen.  

 
*Regionaal zijn de gemeenten: De Ronde Venen, Nieuwkoop, Stichtse Vecht, Utrecht, IJsselstein, 
Montfoort, Bodegraven-Reeuwijk, Lopik en Krimpenerwaard.  

 

Bij alle vormen van aanbestedingen mogen wij als gemeente Woerden en gemeente Oudewater 
beoordelingen uitvoeren die meegenomen kunnen worden in onze groslijst. De groslijst voor de 
selectie van aannemers mag toegepast worden bij onderhandse en meervoudig onderhandse 
aanbestedingen.   
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Aanbestedingen van de gemeenten Oudewater en Woerden samen 
De rood gekleurde gemeenten zijn lokaal 
De omliggende geel gekleurde gemeenten zijn regionaal 

 
Indien 4 ondernemers worden uitgenodigd een inschrijving (offerte) uit te brengen worden tot 
deelname uitgenodigd: 

• 3 lokale ondernemers 

• 1 regionale of buiten-regionale ondernemer 
 
Indien 5 ondernemers worden uitgenodigd een inschrijving (offerte) uit te brengen worden tot 
deelname uitgenodigd: 

• 3 lokale ondernemers 

• 1 regionale ondernemer 

• 1 buiten-regionale ondernemer 
Per opdracht bestaat de mogelijkheid hier gemotiveerd van af te wijken, indien na onderzoek blijkt dat 
lokale ondernemers de producten, diensten of werken die de gemeente wil laten uitvoeren niet kunnen 
leveren. Deze keuze moet zijn vastgelegd in het startdocument. 
 
Aangezien het aanbestedingsbeleid van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater 
nagenoeg gelijk is, geeft het meer mogelijkheden om uit te gaan van een gezamenlijke groslijst en een 
gezamenlijk beoordelingssysteem. 
 
Het drempelbedrag voor een meervoudig onderhandse aanbesteding bedraagt: maximaal 
€1.500.000,-. Dit bedrag is opgenomen in het aanbestedingsbeleid van de gemeente Woerden en de 
gemeente Oudewater.   
 

3.4  Openbare aanbesteding (nationale) en Europese aanbesteding 

De gemeente Woerden en de gemeente Oudewater vinden het belangrijk dat lokale ondernemers de 
kans krijgen om opdrachten van de gemeente te kunnen verwerven. De Aanbestedingswet 2012 
schrijft voor dat bij Europees en nationale aanbestedingen ondernemers gelijk behandeld moeten 
worden.  
 
*Vanaf € 1.500.000,- tot de Europese grens is een nationale openbare aanbesteding. Het 
drempelbedrag voor Europese aanbestedingen verandert elk jaar en is vindbaar op de website: 
europadecentraal.nl  
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3.5  Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid 

In specifieke situaties kan het wenselijk zijn om van het inkoop- en aanbestedingsbeleid af te wijken. 
Afwijken is daarbij alleen mogelijk op basis van een (gemotiveerd) besluit door het college van 
Burgemeester en Wethouders (hierna: college). Een voorstel voor afwijken aan het college dient te 
zijn voorzien van een advies van het cluster Inkoop & Aanbesteding van het team Juridische 
Financiële Zaken (JFZ). De beschreven maatwerkkeuzes in paragraaf 3.3 tot en met 3.6 vallen hier 
niet onder. Deze kunnen ambtelijk worden gemaakt en worden vastgelegd in het startdocument. 
Indien ambtelijk geen overeenstemming wordt bereikt over diverse aspecten (inhoudelijk, SROI, 
inclusie, duurzaamheid, aanbestedingsrechtelijk) kan er opgeschaald worden richting het bestuur. 
 

3.6  Monitoren en evalueren aanbestedingen 

Naast de monitoring kunnen specifieke aanbestedingen geëvalueerd worden. Dit kan op initiatief van 
de gemeente, maar ook op initiatief van ondernemers. Dit met als doel om te leren van de uitgevoerde 
aanbestedingsprocedure en in de toekomst beter te kunnen aanbesteden (gemeente) en inschrijven 
(ondernemers). Verslagen en conclusies worden aan het aanbestedingsdossier toegevoegd.* 
 
*Deze passage uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt direct mogelijkheden om een PP-
systeem in te voeren bij de gemeente Woerden en  de gemeente Oudewater.    
 

3.7  Na de aanbestedingsprocedure 

Na afloop van de aanbestedingsprocedure start de uitvoering van de afgesloten overeenkomst. De 
diverse teams van de gemeente zijn daarbij verantwoordelijk voor het contractbeheer, controle of de 
gewenste prestaties geleverd zijn (inclusief bewijsmiddelen) en het correct afdoen van de facturen. 
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4. Vergelijking gemeente Gouda en gemeente Apeldoorn  
 
Martin Staal en Lisette Brekelmans hebben een vergelijkend onderzoek (benchmark) gedaan bij de 
gemeente Gouda en de gemeente Apeldoorn. Beide gemeenten werken met een PP-systeem, een 
beoordelingssysteem voor aannemers. Het systeem en de manier van werken kunnen wij ter inspiratie 
gebruiken voor de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater.   
 
In dit hoofdstuk worden de systemen die de gemeente Gouda en de gemeente Apeldoorn gebruiken 
toegelicht.  
 

4.1  PP-systeem gemeente Gouda 

Gouda past voor werken die aanbesteed moeten worden een selectiemethode toe op basis van 
groslijstmethode. Om te komen tot een selectie wordt de groslijst via een longlijst (lange lijst) en dan 
shortlijst (korte lijst) getrechterd.     
 

4.1.1 Groslijst  

Gouda past een groslijst toe. Dit is een lijst van aannemers die in aanmerking kunnen komen voor 
aanbestedingen. Elke civieltechnische aannemer (momenteel worden daar ook ingenieursdiensten 
aan toegevoegd) kan op deze groslijst komen. Er volgt altijd eerst een kennismakingsgesprek met de 
aannemer die op de groslijst wilt komen. De betreffende aannemer komt in de groslijst te staan met 
het passende c.q. gespecialiseerde werkveld(en) en kernactiviteit(en).  
   

4.1.2 Longlijst  

Zowel de werkvelden als de kernactiviteiten kunnen gefilterd worden bij een werk dat aanbesteed 
moet worden. Als beiden gefilterd worden, ontstaat de longlijst voor de aanbesteding. Alle partijen op 
deze lijst zijn theoretisch geschikt voor het uitvoeren van het werk dat op de markt gebracht gaat 
worden.         
 

4.1.3 Shortlijst  

Om van de longlijst te komen tot een shortlijst wordt een toetsing en schifting uitgevoerd op basis van 
de doelstellingen die bepaald zijn voor het werk. De partijen die op de shortlijst staan, zijn geschikt om 
het werk uit te voeren. Zij kunnen uitgenodigd worden om zich voor het werk in te schrijven.  
 
De partijen op de shortlijst worden vervolgens verdeeld in regionale partijen en buiten-regionale 
partijen. Vervolgens wordt gekeken naar de PP-scores. Van alle partijen die op deze lijst staan wordt 
gekeken naar de laatste 3 PP-scores en daarmee wordt van iedere partij de gemiddelde PP-score 
bepaald in:  
a. Preferred-list (voorkeur-lijst): partijen met een rekenscore groter of gelijk aan 8,0.   
b. Ordinary-list (normale-lijst): partijen met een rekenscore van minimaal 7,0 tot 8,0.   
c. Remainder-list (rest-lijst): partijen met een rekenscore van minimaal 6,3 tot 7,0 en alle partijen 

zonder score.  
d. Disqualify-list (gediskwalificeerde-lijst): partijen met een rekenscore kleiner dan 6,3. Deze partijen 

mogen niet meedoen met de loting.  
 
Regionale partijen worden geloot conform de selectieprincipe groslijstmethode. Dat geldt ook voor de 
overige partijen (buiten-regionale partijen).      
 

4.1.4 Groslijstmethode  

Hierbij worden bedrijven uit de groslijst geloot, die geschikt worden geacht voor het uitvoeren van het 
werk. Nieuwe aannemers mogen ook op de groslijst en krijgen het cijfer 7 om zo ook kans te maken 
om geselecteerd te worden. Hoe beter je je best doet, hoe hoger je cijfer wordt, hoe groter de kans is 
dat je in aanmerking kan komen voor een werk.  
 

4.1.5 Systeem  

Gouda werkt op dit moment nog met een Excel-lijst, waar de verschillende lijsten in verwerkt zijn. De 
selectie van aannemers wordt bepaald door middel van loting. De loting wordt in eerste instantie 
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bepaald door een aantal gekozen factoren. Deze factoren zijn van belang om in het systeem te zetten. 
Bijvoorbeeld als er een voorselectie is geweest, worden de aannemers die niet in aanmerking komen 
uit de lijst gehaald. Vervolgens worden zaken als minimaal gemiddeld rapportcijfer of regionale partij 
aangezet. Tot slot zorgt de software voor een loting. 
  
Gouda onderzoekt de mogelijkheden om aan te sluiten bij: emviprestatiemeting.nl. Dit is een platform 
waar meerdere gemeenten en andere overheidsinstanties bij aangesloten zijn. Aansluiting hierbij 
betekent volledige digitalisering.       
 

4.1.6 Beoordelingen  

Er komt tussentijds, tijdens het werk, minimaal één beoordeling. Ook na afloop wordt er beoordeeld. 
Er komt één eindbeoordeling. Beoordeling is één kant op: opdrachtgever richting opdrachtnemer. 
Gemeente Gouda geeft aan dat er andersom ook beoordeeld mag worden, maar dat dit echter aan de 
aannemer zelf is. Bij de beoordeling is altijd een onafhankelijk collega betrokken. Zo wordt de 
zorgvuldigheid bewaakt.  

 

4.2  PP-systeem gemeente Apeldoorn 

Apeldoorn werkt voor werken die aanbesteed moeten worden met alleen een longlijst. Op basis van 
loting worden aannemers geselecteerd.  
 

4.2.1 Longlijst  

Op de longlijst van de gemeente Apeldoorn kan elke partij zich aanmelden, zowel regionale als buiten-
regionale partijen. Een partij wordt beoordeeld op PP, op het moment dat er een werk met deze partij 
uitgevoerd wordt. Deze beoordeling wordt toegevoegd aan de longlijst bij de betreffende partij. 
Beoordelingen van drie jaar eerder worden meegenomen in de loting. Oudere beoordelingen maken 
hier geen onderdeel van uit.      
 

4.2.2 Selectie  

Op basis van goede beoordelingen van partijen, worden uit de partijen die opgenomen staan in de 
longlijst een aantal voorkeurspartijen geselecteerd. Het systeem is zodanig ingericht dat er altijd, 
beargumenteerd, één of meerdere specifieke partijen aangewezen kunnen worden om sowieso mee 
te mogen doen aan een aanbesteding. Voor de overige partijen vindt er een loting door de software 
plaats. De partijen met een goede beoordeling loten met een hogere percentage mee en krijgen 
hiermee meer kans om geloot te worden. Ook hier weer, hoe hoger je cijfer hoe groter de kans dat je 
in aanmerking komst voor een werk.  
 

4.2.3 Systeem  

Apeldoorn werkt met een eigen lotingsysteem. Dit systeem is opgezet door een student van de TU-
Twente.  
 
De loting vindt plaats door in eerste instantie bepaalde belangrijke factoren in het systeem te zetten. 
Bijvoorbeeld: wanneer er een voorselectie is geweest, worden aannemers die niet in aanmerking 
komen uit de lijst gehaald. Vervolgens worden zaken als minimaal gemiddeld rapportcijfer of regionale 
partij aangezet. Tot slot zorgt de software voor een loting. Hiervoor geldt ook weer: hoe beter je je best 
doet, hoe hoger je cijfer wordt. Hiermee wordt de kans dat je in aanmerking kan komen voor een werk 
groter. 
 

4.3  Conclusies benchmark Gouda en Apeldoorn 

• Gemeente Gouda en gemeente Apeldoorn hebben in de basis een gelijk systeem: er wordt nu bij 
beide gemeenten gebruik gemaakt van een Excelsheet.  

• Gemeente Gouda is bezig met de voorbereidingen om over te gaan naar het landelijke platform 
EMVI-prestatiemeting met een eigen afgeschermd deel (eigen cijfers). 

• Een Excelsheet lijkt simpeler, tegelijkertijd is het kwetsbaar en daarmee is betrouwbaarheid een 
belangrijk aandachtspunt (ook voor beheer). 

• Een landelijk platform, als EMVI-Prestatiemeting, is altijd up-to-date (beheer en onderhoud is 
binnen het platform geregeld). 
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• De kosten voor het aansluiten bij een landelijk platform liggen in eerste instantie hoger dan een 
Excelsheet. Een loting moet echter ook gebouwd worden in Excel en daarnaast beheerd en 
onderhouden worden.  

• Iedereen die toestemming krijgt (met een inlog) kan werken in het platform.  
  
 
 
 
  

Een PP-systeem kan klein georganiseerd worden of juist groter worden gemaakt. Ook het 
selecteren van ingenieursdiensten kan heel goed meegenomen worden. De inrichting van het PP-
systeem kan aangepast worden op de inhoud van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.     
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5. EMVI Prestatiemeting 
 
CROW heeft in samenwerking met EMVI-prestatiemeting een product ontwikkeld: een softwaretool, 
waarmee aannemers beoordeeld kunnen worden door de opdrachtgever en andersom. 
 
Met de EMVI-prestatiemeting meet een opdrachtgever hoe betrouwbaar de aannemer is en in 
hoeverre hij zijn overeenkomst nakomt. EMVI-Prestatiemeting wordt gebruikt Door overheden om een 
juiste aannemer te selecteren. Er is wederzijds vertrouwen en zo kunnen ergernissen en fouten 
gedurende het werk voorkomen worden. Het resultaat van EMVI-prestatiemeting betekent een hogere 
kwaliteit, minder ergernissen tijdens het werk en meer grip op de aannemer. Na het verstrekken van 
de opdracht past de opdrachtgever de prestatiemeting ook tijdens het werk toe. Ook krijgen zij een 
eindbeoordeling bij afronding van een werk. 
 
Met de software van EMVI-prestatiemeting is het mogelijk om prestatiemetingen te koppelen aan 
bedrijven, groslijsten en specifieke selectiesystematiek. Dit sluit aan bij het beleid van de gemeente. 
Zo kan de gemeente aannemers selecteren en ligt de motivatie voor de selectie vast.  
 

5.1  Systeem  

Wij kunnen als gemeente Woerden en gemeente Oudewater (en specifiek team R&B, omdat we bij 
projecten van R&B starten) zelf bepalen hoe we de selectie en de loting willen organiseren. De tool 
kan zo gebouwd worden, dat wij ons beleid op een effectieve manier kunnen integreren in de 
softwaretool van de EMVI-prestatiemeting. Wij kunnen hiermee het beleid zodanig aanpassen dat het 
objectief selecteren en beoordelen van aannemers een vanzelfsprekendheid is. Wel kost dit tijd. Deze 
tijd verdienen we uiteindelijk terug, doordat alles juist is ingeregeld.   
 
Op het moment dat er een objectief beoordelingssysteem is, waarbinnen partijen geselecteerd en 
beoordeeld worden, is het goed om uit te leggen waarom voor bepaalde aannemers wordt gekozen bij 
een (meervoudig) onderhandse aanbesteding. Lokale partijen blijven nadrukkelijk betrokken, zoals in 
het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenomen. Daarbij is er de extra prikkel om goed te 
blijven presteren. Voor onderhandse aanbestedingen is het ook niet meer noodzakelijk om uitgebreide 
aanbestedingsprocedures te volgen. Uit de belangstellenden (aannemers die op de longlijst staan) 
worden de beste 3 of 5 partijen gevraagd om in te schrijven voor een project. Dat is hier al voldoende. 
 
Het selecteren van de 3 of 5 partijen kan door middel van loting. Bepaalde specialismen van een 
aannemer, zoals het rapportcijfer in de groslijst, kunnen meewegen. Op basis van hoge beoordelingen 
van partijen, worden uit de partijen die opgenomen zijn in het systeem een aantal voorkeurspartijen 
geselecteerd. Het systeem kan zodanig ingericht worden dat er altijd, beargumenteerd, één of 
meerdere specifieke partijen aangewezen kunnen worden om sowieso mee te mogen doen aan een 
aanbesteding. Voor de overige partijen vindt er dan een loting door de software plaats. De partijen met 
een hoge beoordeling loten met een hoger percentage mee en krijgen hiermee meer kans om geloot 
te worden. Ook hier weer, hoe hoger je cijfer hoe meer kans dat je in aanmerking komst voor een 
werk. Verder wordt aangesloten bij hetgeen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen is. 
Daarmee vergroot je ook de kans voor lokale aannemers, mits deze lokale aannemers een hoge 
beoordeling hebben.   
 
 
 
 
 

 

  

Om de groslijst te vullen kan de samenwerking bij alle contractvormen, van enkelvoudig 
onderhands tot en met Europees, beoordeeld worden. Hiermee wordt de groslijst gevuld en kan het 
selecteren en loten van de aannemers vrij snel plaatsvinden na de invoering van een PP-systeem.   
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6. Welk systeem kunnen we gebruiken?  
 
Er zijn twee systemen besproken, namelijk een (eigen) lotingssysteem via Excel en aansluiten bij het 
landelijk platform emviprestatiemeting.nl, waar de loting volledig in is verwerkt.   
 

6.1 Twee systemen naast elkaar 

Onderstaand een overzicht met de plussen en minnen van beide systemen:  
 

Factoren Eigen systeem in Excel Aansluiten landelijk platform 
EMVI-Prestatiemeting 

Betrouwbaarheid -- + + 

Gebruiksvriendelijk +- + 

Voorbereiding + - 

Jaarlijkse kosten + - 

Eenmalige kosten + - 

Juridisch verantwoord + ++ 

Sluit aan bij inkoopbeleid + + 

Objectief +- + 

Hoor en wederhoor +- ++ 

Helpdesk -- ++ 

ICT Belastend -- ++ 

Aansluiten bij CROW +- ++ 

 
De pluspunten bij het aansluiten bij een landelijk platform zijn groter op een aantal factoren. Het 
aansluiten bij een platform zorgt voor een grote betrouwbaarheid. Gegevens veranderen niet zomaar 
en/of gaan niet verloren. Ook wordt er vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. Binnen het platform 
kan de gemeente haar eigen omgeving inrichten wat aansluit bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
Het sluit tevens aan bij de richtlijnen van het CROW, waarmee de juridische objectiviteit van de 
beoordeling ook geborgd is. Een minpunt van het aansluiten bij een landelijke platform als EMVI-
Prestatiemeting (wat overigens het enige platform is wat zich hiervoor leent) is dat het geld kost. Daar 
staat wel kwaliteit tegenover. Daarnaast moet het gebruik van het platform zo ingericht worden dat het 
voor de medewerkers, die ermee gaan werken, gebruiksvriendelijk en overtuigend genoeg zijn om 
ermee te gaan werken.  
 
Het bewaken van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een belangrijk 
aandachtspunt. Het verzamelen van gegevens van derden dient zorgvuldig plaats te vinden. Het 
opstellen van spelregels is hiervoor een must. En voorbeeld hiervan is opgenomen in de bijlage.  
 

6.2  Kosten twee systemen  

Om meer inzicht te krijgen in de verschillen in kosten, hieronder op een rij wat de (geschatte) kosten 
zijn per systeem. 
 

6.2.1 Eigen Excel 

Te verwachten (geschatte) kosten komen neer op: 
 

Inkopen idee bij andere gemeente €   5.000 (eenmalig) 

Excel ombouwen naar eigen systeem €   4.000 (eenmalig) 

ICT stukje op het netwerk laten reserveren €      800 (eenmalig) 

Personeel opleiden €   1.600 (eenmalig) 

Uitrol naar team R&B €      800 (eenmalig)  

Uitrol naar aannemers €      400 (eenmalig) 

Accountmanager (2 uur per week) € 10.000 (doorlopend) 

Up-to-date houden Excel €   2.500 (doorlopend) 
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6.2.2 EMVI-Prestatiemeting 

Te verwachten (geschatte) kosten komen neer op:  
 

Opstellen document groslijstsystematiek €   2.500 (eenmalig) 

Inrichten en automatiseren groslijstsysteem €   1.750 (eenmalig) 

Eigen uren inrichten systeem €   3.500 (eenmalig) 

Instructiesessie €   1.900 (eenmalig) 

Onderhoudskosten licentie €   3.650  (jaarlijks)  

Uitrol naar aannemers marktconsultatie €   1.750 (eenmalig) 

Accountmanager vaste uren per jaar €   5.000  (doorlopend) 

Basistraining  15 personen €   8.000 (optioneel eenmalig) 

 
De conclusie is dat de eenmalige kosten voor de EMVI-prestatiemeting hoger zijn dan voor een eigen 
Excel-systeem. Echter zijn de jaarlijkse kosten voor een eigen Excel systeem hoger, omdat daar eigen 
uren in gaan zitten. Die uren zijn overigens lastig in te schatten, omdat je van te voren niet weet wat er 
aan storingen of aanbestedingen gaan plaatsvinden.   
 

6.3  Baten Past Performance systeem 

Wat levert een PP-systeem nu op? Het levert niet alleen geld op. De behoefte komt ook voort uit de 
ervaringen met aannemers die aan de technisch (de harde meetbare) kant niet perse onvoldoende 
presteren. Wat in de praktijk wel voorkomt, is dat deze aannemers het in de samenwerking en op het 
terrein van omgevingsmanagement af laten weten. Door als professioneel opdrachtgever juist ook op 
de zachte kant te gaan beoordelen, kun je hier iets mee bij toekomstige aanbestedingen. De baten 
liggen dan met name bij minder frustratie en meer werkplezier voor de opdrachtgever. Dit zal voor de 
opdrachtnemer dan niet anders zijn. Goede aannemers komen door een goede samenwerking in het 
Past Performance systeem te staan (win-win). Hiermee hebben zij kans om meer werk voor de 
gemeente uit te voeren. Voor de inwoner betekent dit een aannemer die zijn best doet en rekening 
houdt met de belangen van bewoners (denk o.a. aan overlast, communicatie en betrokkenheid).  
 
Er zal ook een financieel voordeel zijn. Door het toepassen van de groslijst wordt de (meervoudig) 
onderhandse aanbestedingsprocedure eenvoudiger. Wij verwachten dat wij hierdoor ook minder uren 
nodig hebben voor het aanbestedingstraject. Dit geldt niet alleen aan de kant van de opdrachtgever 
(gemeente), maar ook bij de opdrachtnemer (aannemer). Ook willen de betreffende aannemers een 
goede prestatie laten zien, zodat zij een hoge beoordeling krijgen in het PP-systeem. Dit zorgt vaak 
voor minder problemen tijdens de uitvoering.   
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7. Integreren in inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 
Vanuit het team van inkoop & aanbesteding (Juridische en Facilitaire Zaken) is positief geadviseerd 
over het ontwikkelen  van een PP-systeem. Er wordt aangegeven dat een PP-systeem een wenselijk 
systeem is om in het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Woerden en de 
gemeente Oudewater te integreren. Ook om op deze manier een professionele en zakelijke 
samenwerking met de aannemers te hebben en te behouden. Nu wordt daar misschien 
vanzelfsprekend vanuit gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Objectief beoordelingssysteem 

Er zijn diverse voorbeelden van formulieren te vinden, waarop opdrachtgevers opdrachtnemers 
beoordelen. Vanuit het CROW is een beoordelingsformulier ontwikkeld dat voldoet aan een zekere en 
voldoende mate van objectiviteit en betrouwbaarheid. In hoofdlijnen zijn dit de categorieën:  

• Planning  

• Financiën  

• Samenwerking  

• Technische kwaliteit 

• Veiligheid en gezondheid 

• Omgevingsmanagement 

• Oplevering en revisie 
 
Het voorbeeld formulier is te vinden op de website van CROW. 
 

7.2  Bevoegdheid ontwikkelen beleid 

Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is door het college van burgemeester en wethouders 
vastgesteld (door zowel de gemeente Woerden als de gemeente Oudewater). Het is de bedoeling om 
binnen de huidige kaders van dit beleid het PP-systeem toe te gaan passen. Aan het college wordt 
voorgesteld om het inkoop- en aanbestedingsbeleid met het PP-systeem te actualiseren, en om voor 
zowel de gemeente Woerden als de gemeente Oudewater met dezelfde groslijst te gaan werken. 
Daarbij worden zowel de gemeenteraad van de gemeente Woerden als de gemeenteraad van de 
gemeente Oudewater op de hoogte gebracht van het PP-systeem (het beoordelingssysteem) en het 
actualiseren van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid via een uitgebreide raadsinformatiebrief.  
 
Bij het beoordelen van de aannemers is het ook goed de gelegenheid te geven aan de aannemers om 
de opdrachtgever te beoordelen. Op deze manier kan de gemeente zichzelf ook verbeteren en daar 
lering uit trekken voor een professionaliseringsslag. Ondanks de wederzijdse beoordeling en het 
goede gesprek daarover blijft het aan de opdrachtgever de beoordeling van de aannemer op te 
nemen in het systeem. 
 

  

Met een PP-systeem kunnen we de samenwerking met de aannemers (en op een later moment ook 
de ingenieursdiensten) betrouwbaar en objectief meten. Betrouwbaarheid en objectiviteit zijn dan 
ook belangrijke factoren voor het slagen van een goed PP-systeem.    

https://www.crow.nl/downloads/pdf/portals/past-performance/voorbeeld-formulier-werken.aspx
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8. Algemene conclusie  
 
Gelet op de voorgaande overwegingen, is het wenselijk om een PP-systeem in het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater te integreren. We 
kunnen er namelijk niet standaard vanuit gaan dat de samenwerking met een aannemer altijd goed 
verloopt en het gewenste projectresultaat oplevert. Vanuit objectiviteit en betrouwbaarheid is het 
wenselijk om de samenwerking te beoordelen door middel van een PP-systeem, waarbij voor beide 
gemeenten gewerkt wordt met een gezamenlijke groslijst.   
  
EMVI-Prestatiemeting blijkt een goed PP-systeem. De groslijst voor het selecteren en loten van de 
aannemers wordt gevuld met beoordelingen die bij alle vormen van aanbestedingen plaatsvinden. Op 
deze manier kan er binnen drie jaar gewerkt worden met een volledig PP-systeem, waar we als 
gemeente Woerden en gemeente Oudewater de vruchten van gaan plukken.   
 
 
 
 
  
 
 
 

8.1  Volgende stappen 

Na goedkeuring door het college wordt de gemeenteraad geïnformeerd over een PP-systeem binnen 

het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid. De volgende stappen gaan er door de projectgroep van 

Past Performance genomen worden:  

1. Opdracht geven aan EMVI-Prestatiemeting om het systeem technisch te ontwikkelen. 

2. Informeren en betrekken van onze eigen collega’s en onze lokale aannemers.  

3. Aanbestedingsleidraad opstellen en vaststellen met het bijbehorende interne organisatieproces 

(inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden).  

4. Het actualiseren van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

5. Opleiden van onze collega’s. 

6. Aanbestedingsleidraad implementeren met het bijbehorende organisatieproces (inclusief 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden).  

7. Vullen van PP-systeem met aanmeldingen en beoordelingen aannemers (gezamenlijke groslijst). 

 

 

Lokale aannemers die goed scoren, hebben meer kans om geselecteerd en ingeloot te worden. Het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid verandert hier niets aan. Als een lokale aannemer minder scoort, 
neemt de kans vanzelfsprekend ook af. Dit past ook in de professionele en zakelijke organisatie die 
we als gemeente Woerden en gemeente Oudewater willen zijn.    
 

Een Past Performance systeem betekent een professionaliseringsslag voor onze organisatie en 
een positief effect op de kwaliteit van onze projecten in de openbare ruimte! Én in de toekomst kan 
dit systeem ook van toegevoegde waarde worden voor andere afdelingen en/of werkgebieden! 
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Inleiding 
In 2014 heeft de gemeente Oudewater een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid is 
thans aan herziening toe. Met ingang van 1 juli 2016 zijn de Aanbestedingswet 2012, de Gids 
Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) aangepast onder andere 
aan de nieuwe Europese richtlijnen (2014/24/EU en 2014/23/EU). Diverse onderwerpen die in het 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 waren geregeld, staan ook in de wet en/of de gids. Het beleid 
dient met name aanvullend op de wet- en regelgeving te zijn en daarom zijn deze wettelijk geregelde 
onderwerpen uit het beleid verwijderd. Dit geactualiseerde beleid bevat vooral de onderwerpen waar 
de gemeente zelf lokaal inhoudelijk invulling aan kan geven en vervangt het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2014. Aanbesteden is per definitie maatwerk. Het beleid geeft daarom een 
globaal kader dat, per aanbesteding nader dient te worden ingevuld. 
 
De inhoud van dit beleid is niet nieuw maar aangepast aan de gewijzigde wet- en regelgeving en het 
verzamelen in één document van eerder vastgesteld beleid of informeel gehanteerde uitgangspunten. 
In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 zijn hoofdstukken opgenomen over diverse onderwerpen, 
die vanwege bestuurlijke doelstellingen van belang zijn bij inkoop en aanbesteding. Deze onderwerpen 
kunnen aan de orde zijn bij de meervoudig onderhandse, nationale of Europese aanbestedingen die 
door de gemeente worden uitgevoerd. Deze onderwerpen zijn: 

 kansen voor lokale ondernemers; 
 maximale focus op social return on investment; 

 zoveel mogelijk duurzaam en circulair inkopen. 
 
Dit beleid heeft betrekking op het inkoop- en aanbestedingsproces. Van voorbereiding naar 
aanbesteding tot en met definitieve gunning van een opdracht aan de ondernemer met de beste 
inschrijving. In het beleid is een paragraaf gewijd aan de inkoopstrategie. Voorafgaand aan een 
aanbesteding is het belangrijk de strategie te bepalen met betrekking tot de inkoop en aanbesteding 
van de levering (aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van artikelen, of de 
levering van artikelen die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor het aanbrengen en 
installeren van die levering), de dienst (alle producten die niet vallen onder levering of werk)

 
of het werk 

(het product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als 
zodanig een economische of technische functie te vervullen). Deze strategie staat in relatie tot de 
waarde van de opdracht en het inkooprisico. De grootste invloed op het product (verzamelbegrip voor 
werk, levering en/of dienst)

 
dat daadwerkelijk wordt verkregen, heeft de gemeente in de fase die vooraf 

gaat aan de aanbesteding. De verschillende keuzes die worden gemaakt in de voorfase, maar ook later 
tijdens de aanbestedingsprocedure, dienen gemotiveerd te worden vastgelegd. 

 
In deze nota is een relatie gelegd tussen verschillende drempelbedragen en de procedures die daarbij 
doorlopen moeten worden. Dit is nader uitgewerkt voor overheidsopdrachten, sociale en andere specifiek 
diensten (diensten die grotendeels overeen komen met de oude 2B diensten) en 
concessieovereenkomsten (overeenkomst waarvan de tegenprestatie bestaat uit het recht tot exploiteren 
van de dienst of het werk). Andere onderwerpen die in dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn uitgewerkt 
zijn: de organisatie van de inkoopfunctie, de mogelijkheid van het beleid af te wijken, de klachtenregeling 
bij aanbesteden en de wijze van monitoring van de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Wettelijk Kader 

Bij inkoop en aanbesteding staat het wettelijk kader in de Aanbestedingswet 2012, het 

Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016. Daarnaast gelden verschillende 

bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit de 

Algemene Wet Bestuursrecht en nationale jurisprudentie van toepassing. In dit hoofdstuk staan de 

hoofdpunten van het wettelijk kader weergegeven. 

 

Wettelijke uitgangspunten bij aanbestedingen 

In het hoofdstuk Algemene bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 wordt een aantal 
uitgangspunten genoemd die een aanbestedende dienst (de gemeente Oudewater) in acht moet 
nemen bij de verschillende aanbestedingsprocedures. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

 Gelijke behandeling: de aanbestedende dienst benadeelt of bevoordeelt gelijke ondernemers / 
inschrijvers niet, maar behandelt ze objectief en op dezelfde wijze. Dit houdt in dat gelijke 
gevallen gelijk worden behandeld. Dit betekent onder meer dat ondernemers / inschrijvers in 
principe over dezelfde informatie dienen te beschikken. 

 Transparantie: de aanbestedende dienst voert de aanbestedingsprocedure eerlijk en 
onpartijdig uit, met een passende mate van openbaarheid en een deugdelijke motivatie van 
diverse keuzes voor en tijdens de aanbestedingsprocedure. Hiermee moet het risico van 
favoritisme en willekeur worden uitgesloten. Vanaf de start van een aanbesteding moet in 
een leesbare beschrijving (offerteaanvraag) aangeven worden wat de aanbestedende dienst 
verwacht en hoe er tijdens de aanbesteding gehandeld en beoordeeld gaat worden. 
Beslissingen van de aanbestedende dienst tijdens de aanbestedingsprocedure moeten 
daarbij duidelijk worden gemotiveerd. 

 Objectiviteit: de aanbestedende dienst gebruikt zo objectief mogelijke criteria voor en tijdens de 
aanbestedingsprocedure om de ondernemer en het product te kiezen. Hierbij gaat het onder 
meer om geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. 

 Proportionaliteit: de aanbestedende dienst maakt keuzes en stelt eisen en voorwaarden die in 
redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Hierbij worden de 
principes uit de Gids Proportionaliteit toegepast. Hierbij is er onder meer aandacht voor: 

 de keuze van de procedure 
 het al of niet samenvoegen van opdrachten 
 de uitsluitingsgronden 
 de inhoud van de geschiktheidseisen 
 het aantal te stellen geschiktheidseisen 
 de te stellen termijnen 
 de gunningscriteria 
 technische specificaties en eisen 
 een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving 
 de voorwaarden van de overeenkomst 

 Non-discriminatie: de aanbestedende dienst zorgt ervoor dat de aanbesteding dusdanig is 
opgezet dat er geen onderscheid op grond van nationaliteit van de ondernemer wordt gemaakt 
(bij nationale en Europese aanbestedingen). Hierbij is er onder meer aandacht voor de eisen 
die er gesteld worden. 

 

Aanbestedingswet 

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) 
publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese 
richtlijnen voor aanbesteden (richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten en richtlijn 2014/23/EU 
voor concessieovereenkomsten). De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 bevat regels voor 
aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, maar ook voor nationale en meervoudig 
onderhandse aanbestedingen. Sinds juli 2016 is het hoofdstuk over concessieovereenkomsten 
(hoofdstuk 2a) aan de wet toegevoegd. 

 

Aanbestedingsbesluit 

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel 

van bestuur ‘het Aanbestedingsbesluit’. In het Aanbestedingsbesluit wordt een juridische basis 

gegeven aan de Gids Proportionaliteit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) en het 



 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het Aanbestedingsbesluit is tegelijk in werking 

getreden met de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. 



 

Gids Proportionaliteit 

In de Aanbestedingswet 2012 geldt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen 

van het aanbestedingsrecht. In alle fasen van een aanbesteding, moet de gemeente, als 

aanbestedende dienst, het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen. Het proportionaliteitsbeginsel 

houdt in dat de keuzes die de aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt, in 

redelijke verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de opdracht. De Gids  

Proportionaliteit geeft invulling aan de proportionaliteit. De gids is als verplicht te volgen richtsnoer 

aangewezen in het Aanbestedingsbesluit. Dat houdt in dat bij een aanbesteding voldaan moet worden 

aan de gids. Indien de gemeente van de gids wil afwijken, moet dat worden gemotiveerd in de 

aanbestedingsstukken. 

 

ARW 2016 

Het ARW 2016 beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken. Op grond 

van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit is een aanbestedende dienst 

verplicht om het ARW 2016 toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese 

drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gemeentelijke uitgangspunten 

Inkoopstrategie en doelmatigheid 

De grootste invloed op een inkooptraject en op de uitkomst van de inkoopactiviteit zit aan de voorkant 
van dit traject. Voorafgaand aan het feitelijke inkooptraject moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. 
Daarmee vergroot de gemeente de kans dat ze de juiste producten krijgt, tegen een goede prijs-
kwaliteit verhouding. Daarmee wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inkoop vergroot. 

 
Als een inkooptraject eenmaal is gestart zijn de mogelijkheden voor eventuele bijsturing beperkt. Vanuit 
de strategische inkoopgedachte van belang om aan het begin van een inkooptraject ten aanzien van een 
aantal wezenlijke onderwerpen passende keuzes te maken. Daarnaast legt de Aanbestedingswet 2012 
de gemeente voor een aantal onderwerpen een motiveringsplicht op (paragraaf 3.2 van dit beleid). Deze 
keuzes kunnen worden opgenomen in een strategische inkoopafweging en in het interne startdocument 
worden vastgelegd. Het gaat hierbij onder meer om antwoorden op de volgende vragen: 

 Wat doet de gemeente zelf en wat wordt uitbesteed? 

 Wat is de noodzaak om iets in te kopen? 

 Wat is de scope van de opdracht? 

 Hoeveel budget is er beschikbaar en is dat voldoende voor de scope van de opdracht? 

 Hoe is de (lokale) markt samengesteld en wat kan de (lokale) markt bieden? Hierbij kan een 
een markt- of productonderzoek of marktconsultatie gedaan worden (een toelichting op de 
marktconsultatie staat verderop in deze paragraaf). 

 Is er sprake van grensoverschrijdend belang? 

 Hoe complex is de opdracht en hoe beheersbaar is de uitvoering? 

 Wat zijn de organisatorische gevolgen en risico’s (zowel voor de gemeente als voor de 
ondernemer)? 

 Wat zijn de transactiekosten en wat is de invloed op de prijs? 

 Welke risico’s en kansen zijn er? 

 Hoe kunnen ideeën uit de markt een plek krijgen in de aanbesteding (een toelichting staat 
verderop in deze paragraaf)? 

 Welke beoordelingscriteria (gunningscriteria) zorgen voor voldoende onderscheidend 
vermogen en hebben echt meerwaarde voor de gemeente (een toelichting staat verderop in 
deze paragraaf)? 

 Hoe wordt in deze opdracht invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid (waaronder het 
inkoopbeleid)? 

 
Het gebruik van een startdocument wordt aanbevolen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen 
en wordt door middel van dit beleid verplicht gesteld bij nationale en Europese aanbestedingen. 

 

Marktconsultatie 

Goede kennis van de (lokale) markt helpt bij een doelmatige en doeltreffende inkoopstrategie / 
aanbesteding. Voorafgaand aan een aanbesteding kan de gemeente door middel van een 
marktconsultatie kennis uit de markt ophalen. Hiermee krijgt de gemeente meer zicht op hoe 
bijvoorbeeld kansen voor het MKB / lokale ondernemers, duurzaamheid en innovatie gestimuleerd 
kunnen worden. Een marktconsultatie is een, georganiseerde informatie-uitwisseling (dialoog) met 
belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Ondernemers zijn als potentiele 
leverancier belanghebbende partijen, maar ook burgers (als afnemer van bepaalde diensten) en 
belangenorganisaties kunnen worden uitgenodigd. Aan de hand van de opgedane informatie en 
inzichten stelt de gemeente de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht vast. 
 

De marktconsultatie kan over allerlei onderwerpen gaan, zoals: 

 inzicht krijgen in opbouw en samenstelling van de betreffende markt 

 inzicht krijgen in de meest geschikte samenwerking/relatie met in de markt voor de 
betreffende opdracht 

 inzicht krijgen in mogelijke oplossingen /ideeën voor een probleem 

 inzicht krijgen in wat de gemeente in een aanbesteding moet vragen om voor een probleem 
tot de meest ideale oplossing te komen 

 inzicht in welke selectie- of gunningscriteria het beste toegepast kunnen worden 

 welke eisen of criteria kunnen het beste gesteld worden (en welke juist niet) 
 
 
 



 

Ondernemers kunnen dus de gemeente vooraf adviseren over het doelmatig en doeltreffend inregelen 
van een aanbesteding. Daarbij is het van belang dat de gemeente bewaakt dat het gelijke speelveld 
tussen ondernemers na aanleiding van de marktconsultatie niet in gedrang komt en de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie gewaarborgd blijven. Ook blijft de gemeente altijd zelf bepalen wat 
met de adviezen gedaan wordt en hoe de aanbesteding in de markt gezet wordt. 
 

Ideeën ondernemers 

Bij ondernemers is veel kennis en kunde aanwezig. De gemeente kan daar gebruik van maken en van 
profiteren. Dit kan op verschillende wijzen plaats vinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de hiervoor 
beschreven marktconsultatie. Ook kan de gemeente er in een specifieke aanbesteding voor kiezen om 
de uitvraag op een hoger niveau (functioneel) te doen, waardoor de concrete invulling aan de markt 
overgelaten wordt. Daarbij kunnen ondernemers zich veel meer onderscheiden op hun kennis en 
kunde. Hiermee wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aanbesteding bevorderd. Een 
speciale vorm van een idee vanuit ondernemers is het unsolicited proposal (USP). Een USP is een 
concreet zakelijk voorstel dat een (markt)partij ongevraagd aan de gemeente aanbied. Een USP heeft 
daarbij vaak de volgende kenmerken: 

 het biedt een oplossing op een vraagstuk binnen het werkterrein van de gemeente 

 het heeft een aantoonbare meerwaarde 

 het biedt nieuwe mogelijkheden voor de gemeente 
De gemeente behandelt een USP zorgvuldig en vertrouwelijk. Indien de gemeente gebruik wil maken 
van het aanbod, dan kan het zijn dat conform wet- en regelgeving eerst een aanbestedingsprocedure 
gevoerd moet worden. De gemeente tracht deze aanbesteding dusdanig in te richten dat de belangen 
voor de ondernemer die het USP heeft ingediend niet geschaad worden en dat ook andere 
ondernemers eerlijke kansen hebben op een opdracht (conform de beginselen uit hoofdstuk 2). De 
gemeente kan dit onder meer doen door op een hoger niveau de uitvraag te doen. Bijvoorbeeld door 
functioneel te specificeren of om meer algemeen te vragen om een oplossing voor een probleem. Net 
als na een marktconsultatie zal de gemeente altijd zelf blijven bepalen of en hoe een aanbesteding in 
de markt gezet wordt. 
 

Doelmatige beoordelingscriteria 

Een inschrijving van een ondernemer wordt bij een aanbesteding naast prijs vaak beoordeeld op 
kwalitatieve gunningscriteria. Het is van belang dat deze criteria voldoende onderscheidend vermogen 
hebben en daarnaast ook daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor de opdracht die in de markt 
wordt gezet. Daardoor wordt ook echt de beste inschrijving in een aanbesteding bepaald en dit leidt tot 
een meer doelmatig en doeltreffend eindresultaat. 



 

Motivering 

De gemeente is in beginsel gebonden aan de voorschriften uit de Aanbestedingswet 2012, de Gids 
Proportionaliteit en het ARW 2016. Echter bij bepaalde voorschriften bestaat de mogelijkheid om hier 
gemotiveerd van af te wijken. Dit wordt het ‘pas toe of leg uit principe’ (‘comply or explain-principe’) 
genoemd. Afwijken is alleen toegestaan indien in de aanbestedingsstukken gemotiveerd wordt 
aangegeven waarom en in hoeverre dat afwijken in een specifieke situatie gerechtvaardigd is. Het is 
niet toegestaan om in het geheel af te zien van de toepassing van de wet- en regelgeving. Het ‘pas toe 
of leg uit principe’ loopt als een rode draad door verschillende onderdelen van de 
aanbestedingsprocedure. Naast ‘het afwijken van’, zijn er ook keuzes te maken die altijd gemotiveerd 
moeten worden, zoals de keuze voor de procedure die de gemeente bij een bepaalde opdracht gaat 
doorlopen. 

 
De motivering van de verschillende keuzes dient ten minste te zijn opgenomen in het startdocument 
(zie ook paragraaf 3.1 van dit beleid). Bij bepaalde keuzes moet de motivering ook in de 
aanbestedingsstukken of in de procedure stukken (selectie- of gunningsbeslissing) worden 
opgenomen. In bijlage 1 is een lijst met situaties opgenomen waarvan de keuzes in ieder geval 
gemotiveerd moeten worden vastgelegd. 
 

Kansen aan lokale ondernemers 

Op basis van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit is het de gemeente toegestaan in 
het kader van de doelmatigheid en ter bevordering van de plaatselijke economie lokale (MKB) 
ondernemers kansen te bieden bij gemeentelijke opdrachten. Om de lokale ondernemers ook 
daadwerkelijk kansen te kunnen bieden, is het van belang dat de gemeente de lokale ondernemers 
kent. Zeker wanneer extern door de gemeente ingehuurd personeel de aanbesteding doet, behoeft dit 
extra aandacht. De lokale ondernemersverenigingen en de interne collega’s van economische zaken 
zullen in overleg een database met lokale bedrijven opzetten. Met behulp van deze database kunnen 
gemeentelijke aanbesteders snel een overzicht genereren van lokale ondernemers. Naast het opzetten 
van een database onderzoeken collega’s van economische zaken en de ondernemersverenigingen 
naar andere mogelijkheden om de bekendheid van de lokale ondernemers in het ambtelijk apparaat te 
vergroten. Uiteraard ligt er op dit vlak ook een grote verantwoordelijkheid bij de individuele ondernemer. 
Een ondernemer moet, naast alle inspanningen van de gemeente en de ondernemersverenigingen, 
zelf ook zorgdragen voor naamsbekendheid onder potentiële klanten. 

 

Nationale en Europese aanbestedingen 

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat lokale ondernemers de kans krijgen om opdrachten 
van de gemeente te kunnen verwerven. De Aanbestedingswet 2012 schrijft voor dat bij Europees en 
nationale aanbestedingen ondernemers gelijk behandeld moeten worden. Dit houdt in dat bij deze 
aanbestedingen alle ondernemers, dus ook lokale ondernemers, een kans hebben op deelname. 
Indien bij een dergelijke aanbesteding de opdracht te groot is voor één lokale ondernemer, kan een 
ondernemer altijd inschrijven in combinatie met een of meer andere ondernemers of met een of meer 
onderaannemers. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gemeente een grotere opdracht opdeelt 
in percelen. Per aanbesteding is een goede afweging noodzakelijk. Niet bij elke opdracht is het 
mogelijk of wenselijk om een indeling in percelen te maken. 

 

Meervoudig onderhandse aanbestedingen 

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen schrijft de Aanbestedingswet 2012 voor dat inschrijvers 
gelijk behandeld moeten worden. Hierdoor heeft de gemeente in zijn uitnodigingsbeleid de ruimte om 
ervoor te kiezen de lokale ondernemers meer kansen te bieden. Om de lokale economie te stimuleren 
handelt de gemeente bij meervoudig onderhandse aanbestedingen, in principe, afhankelijk van de 
marktomstandigheden, als volgt: 

 Indien 5 ondernemers worden uitgenodigd een inschrijving (offerte) uit te brengen worden tot 
deelname uitgenodigd: 

 3 lokale ondernemers 
 1 regionale ondernemer 

 1 buiten-regionale ondernemer 
 
 



 

 Indien 4 ondernemers worden uitgenodigd een inschrijving (offerte) uit te brengen worden tot 
deelname uitgenodigd: 

 3 lokale ondernemers 

 1 regionale of buiten-regionale ondernemer 

 
 Indien 3 ondernemers worden uitgenodigd een inschrijving (offerte) uit te brengen worden tot 

deelname uitgenodigd: 

 2 lokale ondernemers 

 1 regionale of buiten-regionale ondernemer 

 
Per opdracht bestaat de mogelijkheid hier gemotiveerd van af te wijken, indien na onderzoek gebleken 
is dat lokale ondernemers de producten, diensten of werken die de gemeente wil verwerven niet 
kunnen leveren. Deze keuze moet zijn vastgelegd in het startdocument. 
 
Voor het bepalen of een ondernemer lokaal of regionaal is, wordt de volgende indeling gehanteerd. 
Daarbij is vanwege de samenwerking met Oudewater de regionale indeling afgestemd. 
 

 
 
Aanbesteding van de gemeente Oudewater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbesteding van de gemeenten Oudewater en Woerden. 
 



 

De rood gekleurde gemeenten zijn lokaal 
De omliggende geel gekleurde gemeenten zijn regionaal  

De beoordeling van de inschrijvingen gebeurt op basis van objectieve criteria. Lokale en niet lokale 
ondernemers worden bij de beoordeling conform de Aanbestedingswet gelijk behandeld.  
  

Inclusie en social return on Investment (SROI) 

Op basis van de Aanbestedingswet 2012 is het de gemeente bij een aanbesteding toegestaan, mits er 
een directe relatie is met de inhoud van de opdracht, bijzondere voorwaarden te stellen die verband 
houden met arbeid gerelateerde of sociale overwegingen. 
 
De gemeente Oudewater wil bij het inkopen invulling geven aan haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie en inclusie. 

 

Inclusie 

Bij inclusie draait het om diversiteit. Het gaat om het meedoen van inwoners ongeacht etniciteit, religie, 
taal, culturele achtergrond, seksuele voorkeur of beperking. Dit uitgangspunt heeft ook invloed op de 
wijze van inkopen door de gemeente. Dit komt op twee manieren naar voren: 

1. in de inhoudelijke eisen die in een aanbesteding gesteld worden, wordt waar mogelijk 
rekening gehouden met het stimuleren van participatie in de samenleving en het bevorderen 
van de regie over het eigen leven; 

2. door middel van het toepassen van SROI wordt gestimuleerd dat mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk komen. 

 

Social return on investment (SROI) 

Als opdrachtgever richt de gemeente zich op de toepassing van het instrument SROI bij inkoop en 
aanbesteding. Dit houdt in dat de gemeente specifieke voorwaarden bij een aanbesteding stelt, 
waardoor opdrachtnemers extra banen gaan creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de 
arbeidsmarkt. Door de inzet van SROI wordt de uitstroom naar werk van mensen, die zonder (re-
integratie) ondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen, bevorderd. Het kan daarbij zowel gaan 
om hoog als lage geschoolden. Daarnaast kan het ook gaan om stageplekken en leerwerkplekken 
voor leerlingen van verschillende niveaus. 
 
De gemeente Oudewater wil maximaal inzetten op het toepassen van SROI bij aanbestedingen van 
diensten en werken met een geraamde opdrachtwaarde van meer dan € 100.000. (SROI is niet 
toegestaan bij leveringen). Deze grens is bepaald aan de hand van een afweging tussen de toename 
van de administratieve lastendruk voor zowel de gemeente als de ondernemer in relatie tot het 
bereikte sociale effect. De gemeente bekijkt per aanbestedingstraject wat van de ondernemer wordt 
gevraagd (maatwerk) en op welke wijze SROI wordt toegepast. Dit is mede afhankelijk van de aard en 
de omvang van de opdracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de administratieve lasten voor de 
gemeente, de ondernemer en Ferm Werk. Wat van de ondernemer wordt gevraagd, moet 
proportioneel zijn. Dit is niet alleen een juridische voorwaarde (Aanbestedingswet en jurisprudentie) 
maar dit is ook van belang om draagvlak te creëren voor SROI. 
 
Indien de gemeente geen SROI bepalingen stelt bij een aanbesteding van een werk of dienst boven 
€ 100.000 geldt de verplichting dit te motiveren in het startdocument. De uitvoeringsorganisatie van de 
Participatiewet van de gemeente Oudewater (Ferm Werk) kan adviseren en faciliteren bij het zo effectief 
mogelijk invullen van afspraken en verplichtingen in het kader van de SROI. Dit houdt niet in dat 
mensen die in het kader van SROI aan de slag gaan per definitie bij Ferm Werk vandaan komen. Dat 
mag de gemeente aanbestedingsrechtelijk ook niet eisen. Ferm Werk kan mensen leveren voor de 
invulling van SROI. Ook scholen, het UWV en met Ferm Werk vergelijkbare organisaties kunnen 
mensen leveren waarmee opdrachtnemers hun SROI verplichting kunnen invullen. Ferm Werk 
controleert de nakoming van de afspraken en verplichtingen in het kader van de SROI. 

 
 
 
 
 
 



 

Duurzaamheid 

Op basis van de Aanbestedingswet 2012 is het de gemeente bij een aanbesteding toegestaan, mits er 
een directe relatie is met de inhoud van de opdracht, bijzondere voorwaarden te stellen die verband 
houden met milieuoverwegingen. 
 
De gemeente Oudewater zet zich in voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland en hecht 
grote waarde aan de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) belangen bij het 
inkopen. De gemeente houdt al enige jaren rekening met de uitgangspunten van het ‘duurzaam 
inkopen’. Bij haar toekomstige aanbestedingen wil de gemeente zo veel mogelijk: 

 100% duurzaam inkopen 

 circulair inkopen 

 reductie van de CO2 uitstoot 

 

100% duurzaam inkopen 

Sinds 2012 wordt door de gemeente, zoveel mogelijk, voor 100% duurzaam ingekocht. Duurzaam 

inkopen is het toepassen van milieu en/of sociale criteria tijdens het inkoopproces, zodat dit leidt tot de 

daadwerkelijke levering van een product dat aan de gevraagde milieu en/of sociale criteria voldoet. Bij 

elke aanbesteding waarbij dat opportuun is worden relevante duurzaamheidsbepalingen opgenomen in de 

vorm van eisen, selectie- en/of gunningcriteria. Er is sprake van 100% duurzaam indien de 

duurzaamheidscriteria voor een bepaalde productgroep van de site van PIANOO zijn toegepast. 

 

Circulair inkopen 

Circulair inkopen is gebaseerd op de beginselen van de circulaire economie, waarbij afval niet bestaat. 
Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen 
te maximaliseren en waardevermindering te minimaliseren. De gemeente Oudewater heeft de ambitie 
om in 2020 ten minste 10% van het totale inkoopbudget circulair in te kopen. Dit is een redelijk 
ambitieuze doelstelling. 
Circulair inkopen kan alleen toegepast worden op inkopen waar ook daadwerkelijk materiaal wordt 
gebruikt (leveringen en werken). Bij diensten die de gemeente inkoop speelt het materiaal nauwelijks 
een rol (o.a. sociaal domein, inhuur personeel). Dat zorgt voor een beperking van de mogelijkheden 
van circulair inkopen. Daarnaast is de markt ook nog niet altijd in staat om circulaire aanbiedingen te 
doen. Het is dus van belang om zorgvuldig te bekijken waar circulaire mogelijkheden zijn. 

 

Reductie van CO2 uitstoot 

De gemeente Oudewater streeft naar reductie van de CO2 uitstoot. De gemeente wil daartoe bij de 

aanbestedingen die zich daarvoor lenen eisen stellen aan de reductie van de CO2-uitstoot. 

 
Vanuit de hiervoor genoemde punten van duurzaamheid is er tevens aandacht voor het reduceren en 
beter benutten van de afvalstromen. Daarnaast kan er bij een aanbesteding ook aandacht gegeven 
worden aan het reduceren van het gebruik van verpakkingsmateriaal. 
 
De gemeente bekijkt per aanbesteding wat van de ondernemer wordt gevraagd (maatwerk) en op 
welke wijze bovenstaande duurzaamheidscriteria meegenomen kunnen worden in de aanbesteding. Dit 
is mede afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de meerkosten van deze criteria. Daarbij kan er ook gekeken worden naar de levenscycluskosten, 
zodat kosten en opbrengsten van duurzaamheidsmaatregelen op basis van de levensduur van een 
product tegen elkaar worden afgewogen. Wat van de ondernemer wordt gevraagd, moet proportioneel 
zijn. Dit is niet alleen een juridische voorwaarde (Aanbestedingswet en jurisprudentie), maar dit is ook 
van belang om draagvlak te creëren voor duurzaamheid. 
 
Indien de gemeente geen duurzaamheidscriteria stelt bij een aanbesteding van een levering, werk of 
dienst geldt de verplichting dit te motiveren in het startdocument en het aanbestedingsdocument.



 

Maatwerk 

De gemeente streeft naar een optimale inzet van haar financiële middelen in relatie tot haar 
medeverantwoordelijkheid voor de lokale, sociale en economische belangen. De gemeente streeft naar 
een goede prijs – kwaliteitverhouding voor een product in relatie tot de kansen voor lokale ondernemers, 
inclusie, SROI en duurzaamheid. Deze onderwerpen kunnen soms strijdig zijn met elkaar, bijvoorbeeld 
een duurzaam product kan niet worden geleverd door een lokale ondernemer of een duurzaam product is 
veel duurder dan een standaard product. In de gemeente Oudewater weegt met name het financiële 
aspect zwaar waarbij conform beleid niet alleen naar de investeringskosten, maar ook naar de total cost 
of ownership kan worden gekeken.  In alle gevallen is een aanbesteding maatwerk, waarbij per opdracht 
proportionele keuzes moeten worden gemaakt die mede afhankelijk zijn van de geschatte waarde van de 
opdracht, het inkooprisico en wat de markt kan en wil bieden. Dit maakt dat het nog meer van belang 
wordt om op tijd te beginnen met een inkooptraject, zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. 

 
Primair is het aan de betrokkenen vanuit duurzaamheid, social return, inkoop en de inhoudelijke teams 
om gezamenlijk tot de juiste afweging en toepassing van de verschillende onderwerpen. Indien dit voor 
één van de betrokkenen niet tot een acceptabel resultaat leidt, dient er opgeschaald te worden naar het 
college van B&W of de verantwoordelijk portefeuillehouder. Daar kan dan de afweging tussen deze 
verschillende onderwerpen en verschillende belangen gemaakt worden. 

 

Procedure keuze 

In de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit staan diverse procedures opgenomen die 
zijn gekoppeld aan drempelbedragen. De Gids Proportionaliteit geeft daarbij de kaders waar de 
drempelbedragen aan moeten voldoen. 
 
In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn procedures gekoppeld aan drempelbedragen. Dit geeft de 
ambtelijke organisatie het kader welke procedure, wanneer, toegepast mag worden. Het is daarbij altijd 
toegestaan om voor een zwaardere procedure te kiezen, dan conform dit beleid minimaal is 
voorgeschreven. Argumenten ten aanzien van de grootte van de opdracht, de baten en lasten van een 
procedure, omvang en structuur van de markt, geografische ligging van de plaats van uitvoering, of 
grensoverschrijdend belang kunnen meewegen in de keuze voor de procedure. Drempelbedragen 
gekoppeld aan procedures zijn opgenomen voor: 

 overheidsopdrachten 

 sociale en andere specifieke diensten 

 concessieopdrachten 

 

Overheidsopdrachten 

In de onderstaande tabel staan de grenzen aangegeven voor de diverse procedures voor 
overheidsopdrachten, met uitzondering van de sociale en andere specifieke diensten. De grenzen zijn 
gebaseerd op de Gids Proportionaliteit (zie bijlage 2 bij dit beleid). 
De gemeente Oudewater heeft de drempels voor enkelvoudig en meervoudig onderhands relatief hoog 
vastgesteld. Hiermee is ruimte gecreëerd om deze lichtere procedures te kunnen toepassen. Het 
voordeel daarvan is dat de gemeente actief kan sturen op het meedoen van lokale ondernemers aan een 
aanbesteding. Van de Europese drempel (onderste regel in de tabel) kan niet worden afgeweken. 
 

Procedure 
 
Procedure 

Werken Diensten / Leveringen 

Enkelvoudig onderhands (1 op 1) Tot € 150.000 Tot € 50.000 

Meervoudig onderhands (3 – 5) Tot € 1.500.000 Tot Europese drempel* 

Nationaal Tot Europese drempel*  

Europees Vanaf Europese drempel* Vanaf Europese drempel* 
 
 

De Europese drempel wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. In 2016 en 2017 ligt de Europese 
drempel voor werken op € 5.225.000 en voor diensten en leveringen op € 209.000. 

Sociale en andere specifieke diensten 

Voor sociale en andere specifieke diensten geldt een verlicht aanbestedingsregime. In bijlage XIV van 
Richtlijn 2014/24/EU staat een opsomming van diensten waarvoor een vereenvoudigde procedure geldt. 
Deze lijst is in de plaats gekomen van de zogenaamde 2B lijst uit de vorige Europese richtlijn. Er zijn 
diensten bijgekomen en uit de lijst verwijderd. Hieronder staan de belangrijkste sociale en andere 
specifieke diensten genoemd: 

 



 

 administratieve sociale diensten, administratieve diensten voor onderwijs, administratieve 
diensten voor gezondheidszorg en culturele diensten 

 andere administratieve diensten en overheidsdiensten 

 diensten ten behoeve van de gemeenschap 

 diensten voor verplichte sociale verzekering 

 gevangenis- en aanverwante diensten, diensten voor openbare orde en reddingsdiensten 

 gezondheidszorg, maatschappelijke en aanverwante dienstverlening 

 hotels en restaurants 

 juridische dienstverlening 

 opsporings- en beveiligingsdiensten 

 overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten, in het bijzonder diensten verleend 
door vakbonden, door politieke organisaties, door jongerenverenigingen, alsmede diverse 
diensten door ledenverenigingen 

 postdiensten 

 religieuze diensten 

 uitkeringsdiensten 

 
Het cluster Inkoop & Aanbesteding van het team JFZ dient per aanbesteding te beoordelen of een 
bepaalde dienst onder de categorie sociale en andere specifieke diensten valt of niet. 

 
Bij sociale en andere specifieke diensten geldt boven de Europese drempel een vereenvoudigd 
aanbestedingsregime. Er geldt dan in ieder geval een verplichting tot aankondiging van de procedure en 
een bericht van gunning. De inrichting van de procedure is maatwerk. Indien een sociale of andere 
specifieke dienst met grensoverschrijdend belang wordt aanbesteed, gelden de drempelbedragen en 
procedures voor overheidsopdrachten. 

 
In onderstaande tabel staan de drempelbedragen en procedures opgenomen: 
 

Procedure Sociale en andere specifieke diensten 

Enkelvoudig onderhands (1 op 1) Tot € 50.000 

Meervoudig onderhands Tot Europese drempel 

Europees vereenvoudigd regime Vanaf Europese drempel 

 

De Europese drempel wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. In 2016 en 2017 ligt de Europese 
drempel voor sociale en andere speciale diensten op € 750.000. 

 

Concessieovereenkomsten 

In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is een hoofdstuk over concessieovereenkomsten 
opgenomen. De Gids Proportionaliteit is mutatis mutandis op dit hoofdstuk van toepassing. 
 
Een concessie is een overeenkomst met een ondernemer voor de uitvoering van een werk of dienst. Het 
betreft bijvoorbeeld: de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage, een sporthal of zwembad, 
abri’s of reclamezuilen of het uitvoeren van de catering bij een overheidsdienst. 

 
De gemeente kan concessies verlenen voor een (openbaar) werk of een dienst. Het verschil met een 
reguliere overheidsopdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet 
bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht. Kenmerkend is dat het 
exploitatierisico ligt bij de concessiehouder/exploitant. Als dit laatste niet het geval is, dan is geen sprake 
van een concessie, maar van een gewone overheidsopdracht. Het kan zijn dat de gemeente een 
(jaarlijkse) bijdrage levert in de exploitatie, of een bijdrage ontvangt uit de winst, of dat er geen bijdrage 
wordt betaald of wordt ontvangen.  
 
De waarde van een concessie wordt gevormd door de totale, tijdens de looptijd van de overeenkomst, te 
behalen omzet van de concessiehouder (exclusief btw) (met inbegrip van de bijkomende leveringen die 
in het kader van de werken en diensten worden uitgevoerd).  
 
De Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor openbare werken 
en diensten onder de Europese drempel, tenzij sprake is van een grensoverschrijdend belang.  
 
 



 

Bij een grensoverschrijdend belang zijn de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, zoals 
opgenomen in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, net als afdeling 1.2.2 van de 
Aanbestedingswet 2012, die de gemeente verplicht de concessie op passende mate (vooraf) te 
publiceren. 

 

Procedure Concessie voor werken en diensten 

Enkelvoudig onderhands (1 op 1) Tot € 150.000 

Meervoudig onderhands Tot Europese drempel 

Europees vereenvoudigd regime Vanaf Europese drempel € 5.225.000 

 
De Europese drempel wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. In 2016 en 2017 ligt de Europese 
drempel voor concessies voor diensten en werken op € 5.225.000.



 

Organisatie en monitoring 

Organisatie Inkoop 

Per 1 januari 2015 werkt de gemeente Oudewater samen met de gemeente Woerden.  
De ambtelijke organisaties van beide gemeenten zijn samengevoegd, zodat per genoemde datum de 
medewerkers in dienst van de gemeente Woerden zijn die samen voor het bestuur en de inwoners van 
de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden een groot aantal taken uitvoert.  

 
De teammanagers zijn verantwoordelijk voor het doelmatig en rechtmatig, aan gaan van 
overeenkomsten voor werken, diensten en leveringen voor het taakveld van hun team. Deze 
teammanagers hebben tevens het mandaat en volmacht om overeenkomsten aan te gaan. 
 
Het cluster Inkoop & Aanbesteding van het team JFZ: 

 heeft een adviserende functie ten aanzien van de rechtmatigheid en doelmatigheid van een 
aanbesteding en de toepassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

 heeft een verplichte adviesrol bij nationale en Europese aanbestedingen, zowel voorafgaand 
als gedurende de procedure (van startdocument t/m definitieve gunning) 

 dient bij een meervoudig onderhandse aanbesteding, vooraf te worden geïnformeerd 

 kan op verzoek van een teammanager ondersteunen bij het uitvoeren van de 
aanbestedingsprocedure 

 
Na afloop van de aanbestedingsprocedure start de uitvoering van de afgesloten overeenkomst. De 
diverse teams van de gemeente zijn daarbij verantwoordelijk voor het contractbeheer, controle of de 
gewenste prestaties geleverd zijn (inclusief bewijsmiddelen) en het correct afdoen van de facturen. 

 

Nadere uitwerking inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid kan op diverse punten technisch nader worden uitgewerkt. Hierbij 
kan het onder meer gaan over de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente, een 
standaardovereenkomst en de werkwijze op het gebied van Inclusie, SROI en duurzaamheid. De 
teammanager van JFZ is bevoegd om nieuwe versie van deze technische uitwerkingen in mandaat vast 
te stellen, mits deze in lijn zijn met dit inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 en daarin opgenomen 
uitgangspunten en kaders. 

 

Afwijkingsbevoegdheid beleid 

In specifieke situaties kan het wenselijk zijn om van het inkoop- en aanbestedingsbeleid af te wijken. 
Afwijken is daarbij alleen mogelijk op basis van een (gemotiveerd) besluit door het College van B&W. 
Een voorstel voor afwijken aan het College van B&W dient te zijn voorzien van een advies van het 
cluster Inkoop & Aanbesteding van het team JFZ. De beschreven maatwerkkeuzes in paragraaf 3.3 tot 
en met 3.6 vallen hier niet onder. Deze kunnen ambtelijk worden gemaakt en worden vastgelegd in het 
startdocument. Indien ambtelijk geen overeenstemming wordt bereikt over diverse aspecten 
(inhoudelijk, SROI, inclusie, duurzaamheid, aanbestedingsrechtelijk) kan er opgeschaald worden 
richting het bestuur. 

 

Klachtenregeling bij aanbesteden 

De gemeente heeft een klachtenregeling bij aanbesteden vastgesteld. Deze klachtenregeling regelt de 
wijze waarop de gemeente een klacht over een aanbesteding behandelt en afhandelt. Deze regeling is 
van toepassing op klachten die vallen binnen de werking van de Aanbestedingswet 2012. Het doel van 
de regeling is: 

 het geven van een laagdrempelige interne procedure voor de wijze waarop de aanbestedende 
dienst de klacht behandelt en afhandelt 

 dat zowel de aanbestedende dienst als de ondernemer van een klacht kunnen leren en deze 
kennis bij toekomstige aanbestedingen in de praktijk brengen 

 om misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen te herstellen, zodat niet 
nodeloos de gang naar de rechter wordt gemaakt 

De klachtenregeling is separaat beschikbaar. 
 

Monitoring en evaluatie inkoop 

Het cluster Inkoop & Aanbesteding van het team JFZ stelt jaarlijks een inkoopanalyse op waarin een 
aantal uitgangspunten uit hoofdstuk 3 van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid worden gemonitord 
(Inkoopanalyse 2016)(voor wat betreft de aanbestedingen waar dit cluster bij betrokken is).  



 

Naast een analyse van het inkoopvolume, het aanbestedingsresultaat en een inkoopvoorspelling voor 
de toekomst, wordt aandacht besteed aan: 

 de kansen die lokale en regionale ondernemers hebben gehad om opdrachten te verwerven 
en de mate waarin deze van deze kansen gebruik hebben gemaakt en daadwerkelijk 
opdrachten hebben verworven 

 het aantal aanbestedingen waar de in dit beleid geformuleerde duurzaamheidscriteria een rol 
hebben gespeeld 

 het aantal aanbestedingen waarbij SROI criteria zijn gesteld 
 
Naast de monitoring kunnen specifieke aanbestedingen geëvalueerd worden. Dit kan op initiatief van de 
gemeente, maar ook op initiatief van ondernemers. Dit met als doel om te leren van de uitgevoerde 
aanbestedingsprocedure en in de toekomst beter te kunnen aanbesteden (gemeente) en inschrijven 
(ondernemers). Verslagen en conclusies worden aan het aanbestedingsdossier toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 1 Motivering 
 

Motivering in aanbestedingsstukken w.o. startdocument Aanbest.wet Gids Prop. 

Samengevoegde opdrachten: 

 samenstelling van de relevante markt en de invloed op de 
samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor 
voldoende bedrijven uit het MKB; 

 de organisatorische gevolgen voor en de risico’s van de 
samenvoeging van de opdrachten voor de gemeente en de 
ondernemer; 

 de mate van samenhang van de opdrachten 

  

1.5 3.2.1. 
3.3.1 

Opdracht is niet opgedeeld in percelen 1.5 3.3.2 

Procedure (aanbestedingsvorm) 1.4  

Gunnen op laagsteprijs of kosteneffectiviteit 2.114 3.5.5 

Keuze raamovereenkomst  3.3.3 

Toepassen van een raamovereenkomst langer dan 4 jaar 2.140  

Afwijken van de Gids Proportionaliteit 1.10 / 1.13 / 
1.16 

1.1 /3.1 

Omzeteis 2.90 3.5.2.1 
voorschrift 
3.5.C 

Zekerheidstelling  3.5.2.1 
voorschrift 
3.5.D 

Afwijken van het ARW 2016 1.22  

Technische specificaties, criteria toegankelijkheid personen met 
een handicap/ alle gebruikers 

2.75  

Afwijken van paritair opgestelde voorwaarden (o.a. UAV) 2.87a 3.9.0 
voorschrift 
3.9.C. 

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016   

 

Motivering in dossier Aanbest. wet Gids Prop 

Keuze ondernemers (bij meervoudig onderhandse aanbesteding) 1.4  

 

Motivering tijdens de procedure Aanbest. wet Gids Prop. 

Selectiebeslissing 1.4  

Gunningsbeslissing 1.4  

Toepassen facultatieve uitsluitingsgrond ondanks maatregelen 2.87a 3.5.1.2 
voorschrift 
3.5.a 

Samenhang met andere wetgeving  3.5.7 

 


