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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij informeren wij u over de uitkomst van de ledenraadpleging inzake de gezamenlijke
verwerving van de burgerzakenmodules waarop u tot 4 mei 2012 kon reageren, (lbr. 12/020 d.d.
10 februari 2012 en lbr. 12/034 d.d. 16 maart). De ledenraadpleging met het voorstel voor een
gezamenlijke verwerving is gehouden als gevolg van de ledenenquête in juni 2011 (lbr. 11/042
d.d. 30 juni 2011) waarin het merendeel van de gemeenten aangaf behoefte te hebben aan meer
ondersteuning bij de verwerving van de burgerzakenmodules en aangaven de verwerving in
principe zo veel mogelijk gezamenlijk op te willen pakken.
De V N G stelde voor om een gezamenlijke aanbesteding te doen waarbij de V N G , bij een
minimum van 100 deelnemende gemeenten, als aanbestedende partij zou fungeren. Dit minimum
aantal gemeenten werd als voorwaarde gesteld vanwege effectiviteit, schaalgrootte en
kostenverdeling. Van de 239 gemeenten die hebben gereageerd gaven 59 gemeenten aan mee
te willen doen op grond van de gekozen vormgeving en bijbehorende voorwaarden. Daarmee is
het minimum aantal gemeenten niet behaald.
Dit resultaat afgezet tegen de voorwaarden, geeft de V N G geen grond om de gezamenlijke
aanbesteding daadwerkelijk uitte voeren. Wij hebben samen met KING overwogen of we
alternatieve vormen van ondersteuning kunnen bieden. De conclusie is dat vanuit de V N G geen
specifieke ondersteuning zal worden gegeven aan de gemeenten die zich hebben aangemeld,
anders dan de dienstverlening aan alle gemeenten die met inzet van V N G en KING vanuit de
Marktplaats verwerving B Z M nu gestalte krijgt. De Marktplaats blijft voor de ondersteuning van
alle gemeenten beschikbaar (Lbr. 11/073 d.d. 30 november 2011).
De ledenraadpleging heeft deels ook nieuwe inzichten gebracht over de ondersteuningsbehoefte
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Samenvatting
Hierbij informeren wij u over de uitkomst van de ledenraadpleging inzake de gezamenlijke
verwerving van de burgerzakenmodules waarop u tot 4 mei 2012 kon reageren. Deze
ledenraadpleging is gehouden als gevolg van de ledenenquête in juni 2011 waarin het merendeel
van de gemeenten aangaf behoefte te hebben aan meer ondersteuning bij de verwerving van de
burgerzakenmodules en de verwerving in principe zo veel mogelijk gezamenlijk op te willen
pakken.
In de ledenraadpleging deed de V N G het voorstel om een gezamenlijke aanbesteding te doen
waarbij de V N G , bij een minimum van 100 deelnemende gemeenten, als aanbestedende partij
zou fungeren. Het minimumaantal van 100 aanmeldingen is echter niet gehaald. Van het
definitieve aantal reacties, 239 gemeenten, hebben 59 gemeenten zich aangemeld. Hiermee
heeft de V N G geen grond om de gezamenlijke aanbesteding daadwerkelijk uit te voeren.
Wij hebben samen met KING overwogen of we alternatieve vormen van ondersteuning kunnen
bieden. De conclusie is dat vanuit de V N G geen specifieke ondersteuning aan de als deelnemer
aangemelde gemeenten zal worden gegeven, anders dan de dienstverlening aan alle gemeenten
die met inzet van V N G en KING vanuit de Marktplaats verwerving BZM nu gestalte krijgt. De
producten van de gezamenlijke aanbesteding zullen worden ondergebracht bij de Marktplaats.
Deze zal volgens het plan van aanpak verder worden uitgebouwd in samenspraak met de
expertgroep verwerving en in samenwerking met gemeenten die zich, al dan niet in
groepsverband, daarvoor aanmelden. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn: het beschikbaar
stellen van producten zoals model bestek en handreikingen voor verwerving en het uitwisselen
van ervaringen van gemeenten.

van gemeenten. V N G en KING zullen het dienstenaanbod vanuit de Marktplaats hierop toetsen
en voor zover mogelijk aanpassen.
De producten van de gezamenlijke aanbesteding zullen worden ondergebracht bij de Marktplaats.
Deze zal verder worden uitgebouwd in samenspraak met de expertgroep verwerving en in
samenwerking met gemeenten die zich, al dan niet in groepsverband, daarvoor aanmelden.
Voorbeelden van deze ondersteuning zijn het beschikbaar stellen van producten zoals model
bestek en handreikingen voor verwerving en het uitwisselen van ervaringen van gemeenten.
Stapsgewijs wordt deze informatie op de Marktplaats toegevoegd.
De Marktplaats verwerving BZM vindt u op de website www.opreatiebrp.nl onder tapblad BRPIaza
link marktplaats.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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