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2x per jaar brengen wij u op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen en
nieuwswaardigheden over inkoop en
aanbesteden binnen onze gemeente.

Participatie en informatie avond
In navolging van de
participatie/informatie avond
op 8 februari is er 16
september jongstleden een
meedenkbijeenkomst geweest over het
nieuwe inkoopbeleid van onze gemeente.
De avond bestond uit een opening door de
wethouder inkoop en financien, Gerrit
Boonzaaijer. Hierna werd een korte
presentatie over het nieuwe inkoopbeleid
gegeven door de strategisch adviseur
inkoop. De avond werd vooral gebruikt om
onder het genot van een drankje en hapje
met elkaar in discussie te gaan over 3
stellingen namelijk:
-Loten is een goede selectiemethodiek;
-De gemeentelijke inkopers zijn goed te
bereiken;
-De informatie over komende/lopende
aanbestedingen is voldoende.
De avond werd door de wethouder van
economische zaken, Henk Veldhuizen,
afgesloten.
Ondanks de tropische temperatuur waren er
zo’n 25 aanwezigen en was het een zeer
geslaagde avond!

Opbrengst 16 september
De aanwezige ondernemers hebben veel
input geleverd op de ingebrachte stellingen
en met onderstaande punten gaat de
inkopende organisatie van onze gemeente
het komende jaar aan de slag:
- Het contact met en de bereikbaarheid van
de centrale inkoopadviseurs wordt als goed
ervaren echter er is meer behoefte aan
contact met de vakspecialisten van de
thema's , die de inkooptrajecten uitvoeren.
Meer zichtbaarheid van en transparantie
over projectleiders inkoop.
- Meer informatie over wat er verwacht mag
worden als je voor de ondernemersdatabase
bent aangemeld. Je krijgt geen respons op
de aanmelding.
-Meer duidelijkheid over hoe het werkt bij
meervoudig onderhandse aanbestedingen.
-Loting wordt over het algemeen gezien als
zwaktebod.
-Lokaal inkopen is niet enkel taak van
gemeente maar ook van ondernemers
onderling.
-Behoefte aan inzicht in jaarplanning inkoop.

Workshop "inschrijven op
aanbestedingen"
Ondernemers gevestigd binnen de
grenzen van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug bieden wij , na de start
hiermee in 2015, is er opnieuw de
mogelijkheid om een workshop ( twee
dagdelen) “hoe schrijf je in op
aanbestedingen” , te volgen. Aanmelden
kan via inkoop@heuvelrug.nl. Minimaal
aantal deelnemers is 6, maximaal aantal
deelnemers is 16.
De planning is om de twee dagdelen in
december/ januari 2016/2017 te geven.

Aanmelden

"spreekuur"
Om in de behoefte, zoals aangegeven op
16 september op meer
contactmomenten, te voorzien willen wij
starten met een "spreekuur". er zal een
dagdeel per kwartaal gereserveerd
worden om lokale ondernemers te
ontmoeten. Het zullen individuele
gesprekken betreffen en niet
groepsgewijs.
De opzet zal zijn dat wij op onze website
de momenten bekend maken en dat
lokale ondernemers zich hiervoor kunnen
aanmelden. Naast de centrale
inkoopadviseur zal de betreffende
vakspecialist die de inkoop werkelijk
uitvoert aanwezig zijn.
In het eerste kwartaal 2017 zal dit voor
het eerst plaatsvinden. Houdt onze
website in de gaten!

Onze nationale en
Europese aanbestedingen
zijn te vinden op
www.tenderned.nl.
Op TenderNed vindt u alle openbare
aanbestedingen van de overheid en
andere aanbestedingsplichtige
organisaties.
U kunt de aanbestedingsinformatie
raadplegen en de openbare
aanbestedingsdocumenten downloaden.
Zodra u geregistreerd bent als gebruiker,
kunt u naast aanbestedingen bekijken en
documenten downloaden ook een
interesseprofiel aanmaken. Met de
attenderingsservice via e-mail op blijft u
dan op de hoogte van de voor uw
onderneming relevante aanbestedingen.
Als u geinteresseerd bent in de
meervoudig onderhandse
aanbestedingen kunt u zich aanmelden
voor onze database.

database aanmelding

wetgeving en beleid
Alle gegevens inzake aanbestedingswet,
inkoopbeleid en relevante documenten
kunt u vinden op onze website
http://www.heuvelrug.nl/gemeente/inkoopen-aanbesteding_46631/
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u inkoop@heuvelrug.nl toe aan uw adresboek.

