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Openbaren besluitenlijst B&Wvergadering College Tubbergen
d.d. 26 februari 2019.

De openbare besluitenlijst van 26 februari 2019 vast te stellen.
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Kritische Prestatie Indicatoren
KPI' s archief

De KPI-rapportage van het archief van de gemeente Tubbergen
2018-2019:
-vaststellen
-de raad informeren
-de rapportage door sturen naar Gedeputeerde Staten van
Overijssel.

Op grond van de Archiefverordening van de gemeente 2014
behoort de beheerder van de archiefbewaarplaats verslag uit te
brengen over het beheer van de nog niet naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en over het
gevoerde beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het
college als zorgdrager dient dit verslag ter verantwoording te
overleggen aan de gemeenteraad.De gemeente Tubbergen heeft
haar archief- en informatiebeheer op orde. De toezichtkleur is
groen.
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Er zijn enkele aandachtspunten. Deze worden door het
organisatieonderdeel Informatiemanagement en Facilitair, team
Informatievoorziening in 2019 uitgevoerd.
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Verduurzaming gemeentelijke
gebouwen

In te stemmen met het verhogen van het energieniveau van de
geselecteerde gemeentelijke gebouwen (zie bijlage) tot
energielabel "A" voor 2023 middels twee acties;
•
Actie 1: de energiemaatregelen met korte
terugverdientijden (quick wins) zo spoedig mogelijk uit
te voeren (en voor het gemeentehuis te betrekken bij de
herhuisvesting) en ten laste te brengen van de reeds
beschikbaar gestelde middelen ("uitvoeringsplan
duurzaamheid gemeentelijke gebouwen");
•
Actie 2: Uitvoering te geven voor het opstellen van een
duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) voor alle
gemeentelijke gebouwen en daarin de overige
energiemaatregelen uit de maatwerkadviezen, om tot
energielabel "A" te komen, op te nemen en wel zodanig
dat deze voor 2023 tot uitvoer zijn gebracht. De kosten
(€ 13.000) ten laste brengen van het programma:
"Duurzaam Leven".
De raad informeren m.b.t. actie 2.

Het college heeft ingestemd met het voorzien van energieniveau
label "A" op de gemeentelijke gebouwen voor 2023 en de raad
wordt geïnformeerd over de kosten voor het opstellen van een
DMOP, die voor een deel gedekt worden uit het programma
"Duurzaam leven".
Met deze verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen naar
energielabel "A", geven we het goede voorbeeld, zoals
opgenomen in het "Maatschappelijke Akkoord Tubbergen".
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Uitnodigingsbeleid en invoeren
Groslijsten -systematiek voor
onderhandse aanbestedingen van
civiel- en cultuurtechnische
werken

1.

In 2012 is de Aanbestedingswet van kracht geworden en is
tevens de Gids Proportionaliteit vastgesteld. Het drempel-bedrag
voor onderhandse aanbestedingen (zowel enkel- als meervoudig)
is daarmee hoger komen te liggen. In april 2018 is het nieuwe
inkoop- en aanbestedingsbeleid Tubbergen vastgesteld. Deze
besluitvorming heeft eveneens betrekking op de genoemde
drempelbedragen.
Om transparantie richting potentiële opdrachtnemers bij
onderhandse aanbestedingen te waarborgen is het vaststellen van
uitnodigingsbeleid voor onderhandse aanbestedingen aan te
bevelen. De basis van dit beleid bestaat uit het invoeren van een
selectiesysteem en een systeem van prestatiemetingen in
combinatie met het werken met een groslijstsystematiek voor
aanbesteding van civiel- en cultuurtechnische werken.

2.

3.
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Instemmen met het invoeren van de "Groslijsten
systematiek" en "Past Performance" (prestatiemetingen)
als methode om invulling te geven aan het
uitnodigingsbeleid voor enkel- en meervoudig
onderhandse aanbestedingen van civiel- en
cultuurtechnische werken (in het kader van art 1.4 van
de Aanbestedingswet 2012)
Het document “Groslijstsystematiek gemeente Losser,
Dinkelland, Tubbergen, Haaksbergen”, d.d. 20 januari
2019 vaststellen als methode voor het selecteren van
gegadigden voor een opdracht.
Samenwerking aangaan met de gemeenten Losser,

Haaksbergen en Dinkelland ten aanzien van de
Geïnteresseerde potentiële opdrachtnemers kunnen zich
uitvoering van de gezamenlijke Groslijsten-systematiek aanmelden voor een bepaald type werk. Na toetsing aan de
gestelde geschiktheidseisen worden bedrijven geplaatst op de
en het toepassen van Past Performance.
groslijst. Op het moment dat een civiel- of cultuurtechnisch werk
onderhands “op de markt” wordt gebracht, wordt uit de
groslijsten geselecteerd op basis van het nu vast te stellen
uitnodigingsbeleid. Het gebruik van een administratie- en
selectietool maakt het geheel transparant, onafhankelijk en
uitvoerbaar.
Met deze voorgestelde selectiesystematiek wordt rekening
gehouden met de lokale economie en de lokale ondernemers en
deze krijgen daarmee zeker een kans zonder dat de
marktwerking uit het oog wordt verloren.
Verder wordt voorgesteld om samen met de gemeenten
Haaksbergen, Losser en Dinkelland gezamenlijke groslijsten te
gaan hanteren en gebruik te gaan maken van elkaars
prestatiemetingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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