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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.3a_Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2022 
bijlage: b. Inkoop en aanbestedingsbeleid 2022 

 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
In november 2014 is voor het eerst het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de RUD Utrecht vastgesteld. Nadat 
daar een jaar mee gewerkt is heeft de RUD Utrecht dat beleid in 2016 verder aangescherpt. Inmiddels is er 6 jaar 
gewerkt met het in 2016 vastgestelde beleid. Qua structuur werkt het beleid goed. Wel is de aanbestedingsgrens 
tussen enkelvoudig en meervoudig onderhands (€ 50.000) inmiddels verouderd. Gedeeltelijk is dit veroorzaakt 
doordat er 6 jaar lang geen indexatie heeft plaatsgevonden op deze grens. Daarnaast hebben er in de afgelopen 
jaren veel (structurele) veranderingen plaatsgevonden die ervoor pleiten deze grens te verhogen. In het Inkoop- 
en aanbestedingsbeleid 2022 is de grens daarom aangepast naar € 100.000. Hiermee sluit de RUD Utrecht ook 
beter aan bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van andere decentrale overheden. Daarnaast is het VNG Model 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid als leidraad gebruikt. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de wijzigingen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022; en 
2. het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 vast te stellen. 

 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Na vaststelling zal het Inkoop- en aanbestedingsbeleid op de interne website van de RUD Utrecht worden 
geplaatst en inwerking treden. 
 
 
Financiën 
 
Niet van toepassing. 
 
 
Juridische toets 
 
Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 is gebaseerd op alle relevante wet- en regelgeving zoals 
Aanbestedingswet 2012, bijbehorende AMvB, Gids Proportionaliteit, richtsnoerengids en Europese 
aanbestedingsregels. Daarnaast sluit het beleid aan bij het VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
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Toelichting 
 
In november 2014 is voor het eerst het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de RUD Utrecht vastgesteld. Nadat 
daar een jaar mee gewerkt is heeft de RUD Utrecht dat beleid in 2016 verder aangescherpt. Inmiddels is er 6 jaar 
gewerkt met het in 2016 vastgestelde beleid. Qua structuur werkt het beleid goed. Wel is de aanbestedingsgrens 
tussen enkelvoudig en meervoudig onderhands (€ 50.000) inmiddels verouderd. Gedeeltelijk is dit veroorzaakt 
doordat er 6 jaar lang geen indexatie heeft plaatsgevonden op deze grens. Daarnaast hebben er in de afgelopen 
jaren veel (structurele) veranderingen plaatsgevonden die ervoor pleiten deze grens te verhogen. 
 
In de praktijk heeft de RUD Utrecht te maken met krapte op de arbeidsmarkt waarin zij opereert. De verwachting 
is dat dit gedurende een langere periode aan zal gaan houden. Zoveel mogelijk werkt de RUD Utrecht voor de 
inhuur van toezichthouders, vergunningverleners, young professionals en deta- vast professionals samen met 
vaste partijen waarmee zij middels een Europees aanbestedingstraject een raamovereenkomst heeft gesloten.  
 
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het zaak om snel te kunnen reageren. Kandidaten hebben vaak te 
maken met meerdere aanbiedingen tegelijk waardoor een snelle toezegging noodzakelijk is om zaken te kunnen 
doen. Bij een meervoudige aanbesteding duurt het traject een stuk langer aangezien er vanuit meerdere partijen 
een kandidaat aangeboden dient te worden en deze kandidaten vaak lastig gevonden kunnen worden. Hierdoor 
komt het geregeld voor dat de RUD Utrecht goede kandidaten misloopt. De grens van € 50.000 zorgt er 
daarnaast voor dat de RUD Utrecht indien zij enkelvoudig wil aanbesteden altijd korte contracten afsluit. Hierdoor 
loopt de RUD Utrecht ook goede kandidaten mis en kost het aanbestedingsproces intern veel tijd. 
 
Ook andere decentrale overheden hanteren een hogere grens dan de € 50.000. Zo heeft de ODRU een grens van 
€ 150.000 en de Provincie Utrecht een grens van € 80.000.  
 
In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 is de grens om bovenstaande redenen aangepast naar € 100.000. 
Hiermee sluit de RUD Utrecht beter aan bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van andere decentrale 
overheden. Daarnaast is het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid als leidraad gebruikt. 
 


