
 
 
 
 
 

 
 

Stichtse Vecht, 2 september 2016 
 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 41 – betreft toepassing afwijkingsbevoegdheid in het kader 
van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 
 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 
In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht is een afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen. Artikel 3.5 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zegt hierover het volgende: 
“Afwijkingen van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en 
toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van de gemeentesecretaris en voor 
zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.” 
 
Een afwijking kan bijvoorbeeld inhouden dat er (in afwijking van het vastgestelde beleid) voor 
gekozen wordt om een enkelvoudige in plaats van meervoudige onderhandse inkoop-
/aanbestedingsprocedure te volgen. 
 
De beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de naleving van het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid is mede aanleiding om over de wijze waarop door de gemeente 
Stichtse Vecht met de afwijkingsbevoegdheid wordt omgegaan aanvullende schriftelijke vragen 
ex artikel 41 aan het College van B&W te stellen:   
 
Vragen: 
Bij de vaststelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht is 
aangegeven dat het VNG model de basis vormt voor het beleid.  
In het VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is de afwijkingsbevoegdheid echter neergelegd bij 
het College van B&W. In het VNG model staat dit als volgt geformuleerd: “Afwijkingen van dit Inkoop- 
en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente en voor zover een en 
ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.” 
 
1. Waarom heeft het College ervoor gekozen om de afwijkingsbevoegdheid, in afwijking van de 

modelregeling van de VNG, bij de gemeentesecretaris en dus ambtelijk te beleggen?  
 
2. Op welke wijze houdt u als College zicht op afwijkingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid? 
 
3. Zijn individuele Collegeleden betrokken c.q. op de hoogte van het (voornemen tot) toepassen van 

de afwijkingsbevoegdheid bij inkoop- en aanbestedingen? 
 
4. Bent u bereid om de wijze waarop de afwijkingsbevoegdheid op dit moment is geregeld te 

heroverwegen en bij het College van B&W neer te leggen? 
 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht wil een volledig inzicht krijgen in het gebruik van de 
afwijkingsbevoegdheid binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid: welke aanbestedingen betroffen 



dit (en bijbehorende bedragen), in welke portefeuilles speelde dit en wat was de reden (motivering) 
van de afwijkingen van het beleid. 
 
5. Kunt u een overzicht verstrekken van alle genomen afwijkingsbesluiten in de periode van 

1 januari 2014 t/m heden, waarbij per afwijkingsbesluit inzichtelijk wordt gemaakt: 
a. Welke aanbesteding dit betrof (wat is er ingekocht) en het bijbehorende bedrag. 
b. In welke portefeuille de inkoop/aanbesteding speelde. 
c. Wat de reden was (motivering) van het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid? 

 
6. Kunt u het aantal genomen afwijkingsbesluiten (periode: 1 januari 2014 tot heden) afzetten tegen 

het aantal inkoop- en aanbestedingsprocedures, zodat inzichtelijk wordt in hoeverre er van de 
afwijkingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt? 
 

7. In hoeverre zijn er bedrijven gedupeerd door het afwijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, bijvoorbeeld doordat ze niet de mogelijkheid hebben gehad een offerte uit 
te brengen? 

 
 
De beantwoording van onze schriftelijke vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Namens de PvdA-fractie Stichtse Vecht, 
 
Maarten van Dijk, raadslid 
 
 


