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Inkopen en aanbesteden in OWO
(Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland)
De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland geven veel geld uit aan inkopen. De intergemeentelijke samenwerking tussen deze gemeenten heeft o.a. geleid tot een gezamenlijk beleid op het gebied
van inkoop en aanbesteding.
Met deze nieuwsbrief informeren wij de ondernemers over de belangrijkste inkoop- en aanbestedingsonderwerpen.
Inkoop en aanbestedingsbeleid 2016
Op een goede manier inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. De gemeente Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland zijn bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese)
aanbestedingsregels en de hierbij behorende aanbestedingsdrempels. Opdrachten met een waarde onder de Europese drempels worden aanbesteed volgens de regels van het OWO inkoop- en aanbestedingsbeleid.1 De Europese
drempelwaarde voor opdrachten voor werken bedraagt thans € 5.225.000, de drempelwaarde voor opdrachten
voor leveringen en diensten bedraagt thans € 209.000. In de uitvoeringsnotitie ‘Inkoop en Aanbesteden’ staat
een en ander uitvoerig uitgelegd.
Hoofduitgangspunten
Hoofduitgangspunten van het OWO inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn het creëren van maatschappelijke waarde,
Social Return on Investment, Duurzaam en Fairtrade inkopen, lokaal/regionaal inkopen en sociale werkvoorziening.
Social Return on Investment (SROI) betekent letterlijk: ’iets teruggeven aan de samenleving’. SROI bij inkoop is het zo
mogelijk maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen met als doel: het vergroten van de arbeidsparticipatie en de werkervaring van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Klik hier voor meer informatie over SROI.
De gezamenlijke overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) kopen per jaar voor bijna € 60 miljard
in. De overheid heeft daardoor invloed op ecologische en sociale omstandigheden van leveringen, diensten en werken. Duurzaam inkopen vormt een krachtig instrument om doelstellingen te bereiken.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor een selectie productgroepen duurzaamheidscriteria en informatiedocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van PIANOo.
Lokale en regionale inkoop en aanbesteding
De gemeente heeft als doel om de lokale en regionale economie zoveel mogelijk te bevorderen. De gemeente zal
- indien mogelijk - in gevallen waar een enkelvoudig onderhandse aanbesteding is toegestaan een lokale, of bij het
ontbreken daarvan, een regionale ondernemer uitnodigen. Wanneer een meervoudig onderhandse aanbesteding is
toegestaan zal de gemeente tenminste twee lokale, en bij het ontbreken daarvan, twee regionale, ondernemers
uitnodigen. Met ‘lokale ondernemers’ worden ondernemers bedoeld wiens bedrijven zijn gevestigd binnen de gemeente. Met ‘regionale ondernemers’ worden ondernemers bedoeld wiens bedrijven zijn gevestigd in aangrenzende
gemeenten.
Algemene inkoopvoorwaarden
Voor de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland zijn algemene inkoopvoorwaarden (AIV)
leveringen en diensten opgesteld. Deze worden in principe van toepassing verklaard en meegestuurd met de
opdrachtbevestiging. Algemene voorwaarden van de tegenpartij worden van de hand gewezen.
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Het OWO inkoop- en aanbestedingsbeleid is op de website van elke OWO-gemeente te vinden.

Inkoopkalender
Elke gemeente heeft op haar website een inkoopkalender staan.
Inkoopkalender Ooststellingwerf
Inkoopkalender Weststellingwerf
Inkoopkalender Opsterland
Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering
van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend.
Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich
bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van
interessante opdrachten voor u.
Twitter
Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender.
Ooststellingwerf: 	
twitter.com/Owerf
Weststellingwerf:
twitter.com/Westwerf
Opsterland: 		
twitter.com/Opsterland
Facturering
Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord
staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij
voorkeur digitaal:
Vermeld de volgende gegevens op de factuur:
• Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
• Opdrachtnummer (indien bekend)
• Een duidelijke btw-specificatie.
Ooststellingwerf:
Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.
Weststellingwerf:
Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.
Opsterland:
Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.
De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt.
Een vriendelijke groet,
namens het OWO-team Inkoopadvies.

N.B. Gemeente Ooststellingwerf geeft maandelijks een digitale ondernemersbrief uit. Wilt u deze ontvangen?
Klik hier om u aan te melden.
De gemeente Opsterland verstuurt ook regelmatig digitale EZ-nieuwsbrieven. Wilt u deze ook ontvangen,
stuur dan een mail naar economischezaken@opsterland.nl, o.v.v. inschrijven nieuwsbrief.
Gemeente Weststellingwerf start binnenkort met een nieuwsbrief voor ondernemers. Wilt u deze ontvangen,
mail dan alvast naar ondernemers@weststellingwerf.nl.
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