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Inleiding 
Vanaf 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht. Deze vormde de reden voor het 
aanpassen van de nota inkoopbeleid, door het college inmiddels vastgesteld. Het inkoop- en 
aanbestedingsreglement 2014 is een uitwerking van het inkoopbeleid. 

Doel 
Het geeft zowel dwingende richtlijnen als praktische handvatten bij de uitvoering van alle strategische 
en tactische werkzaamheden bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. 

Informatie 
Door toepassing van het bijgestelde inkoop- en aanbestedingsreglement volgt een andere 
marktbenadering dan voorheen. 

Lokale leveranciers krijgen meer kansen door toepassing van de groslijst methodiek. Voor enkelvoudig 
onderhandse aanbestedingen wordt een keuze gemaakt uit de groslijst van lokale leveranciers en bij 
meervoudig onderhandse aanbestedingen uit de groslijst van lokale en/of regionale leveranciers. 

Het social return principe maakt vanaf heden dwingend onderdeel uit van de inkoopprocedure. Bij alle 
aanbestedingen zijn opdrachtnemers verplicht tot het aangaan van een Social Return Overeenkomst 
(SRO). In deze overeenkomst is opgenomen dat 40% van de aanneemsom geacht wordt te zijn als 
loonsom. Hiermee wordt voorkomen dat er discussie ontstaat over de opgegeven loonsom. Van de 
opgegeven loonsom zal 5% woröen gebruikt voor social return. Het verdient de voorkeur dat een in te 
zetten persoon in Roosendaal geregistreerd staat. Bij het toepassen van het SRO criterium wordt de 
zgn. blokkenstructuur als uitgangspunt gehanteerd. Hierdoor ontstaat een transparante 
waardebepaling, de leverancier kan zelf - in overleg met team Werk - wat in te zetten en iedere 
doelgroep heeft zijn eigen vaste waarde. In het reglement staat uitvoerig beschreven hoe deze 
systematiek werkt. 

Vervolg 
In het 2^ kwartaal 2014 worden lokale leveranciers uitgenodigd voor een toelichting op het nieuwe 
inkoop- en aanbestedingsreglement. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder Bedrijfsvoering 


