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SPELREGELS INKOOP MOOI, MOOIER MIDDELLAND
Uitgangspunten

• inkoopproces moet zo transparant mogelijk zijn
• hou het simpel, gedoe komt er toch
• Middellanders zullen de beste aannemers zijn
• inkoopregels gemeente Rotterdam
• je kunt jezelf niet aansturen/opdracht geven
• werkgroepen hebben de lead in de uitvoering en monitoring
Werkgroepen

• bestaan uit bewoners, ondernemers, ambtenaren
• verantwoordelijk voor: het formuleren doelstellingen, spreken af of het werk uitgevoerd moet
worden door de gemeente of door inkoop, kopen in volgens spelregels en checken uitvoering en
resultaten
• leden van de werkgroep kunnen geen betaald werk doen voor de werkgroep, tenzij er
argumenten zijn om dit toch te doen (de toetsgroep wordt hierbij betrokken)
• uitzondering geldt voor de projectleider (betaalde functie) hij/zij is vanzelfsprekend onderdeel
van de werkgroep
Projectleider

• is verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van het programma
• doet dit samen met de werkgroep
• is verantwoordelijk voor juiste inkoop volgens inkoopspelregels
• wordt ingehuurd door de gemeente Rotterdam op ADVIES van de werkgroep
• opdrachtgever van gemeente Rotterdam toetst het functioneren van de projectleider
• is er verantwoordelijk voor dat de werkgroep tot besluiten komt
Toetsgroep

• stelt de inkoopspelregels vast
• toetst of het inkoopproces volgens de regels verloopt
• heeft met name aandacht voor integriteit en transparantie
• toetst op basis van rapportage van projectleider of opdrachtgever over inkoopproces
• kan uitzonderingen op deze inkoopregels maken
• bestaat uit 3 bewoners of ondernemers en 1 ambtenaar
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• bewoners en/of ondernemers formuleren profiel voor deelnemende ambtenaren aan de
toetsgroep
• bewoners en/of ondernemers van de toetsgroep worden geselecteerd door de gebiedscommissie
en zijn maximaal 2 jaar lid van de toetsgroep
Profiel leden toetsgroep

De toetsgroep is een belangrijk orgaan in het inkoopproces rond Mooi, mooier Middelland.
De leden van de toetsgroep toetsen gevraagd (op verzoek van werkgroepen) en ongevraagd
het inkoopproces. De toetsgroep komt een aantal keer per jaar bijeen maar is te allen tijde
digitaal bereikbaar voor vragen van de werkgroepen. Leden van de toetsgroep zijn bewoners
en/of ondernemers uit Middelland (3) en ambtenaren van de gemeente Rotterdam (1 of 2).
De leden van de toetsgroep voeren geen betaald werk uit in opdracht van Mooi, mooier
Middelland noch zijn zij lid van een werkgroep. De leden van de toetsgroep zijn: eerlijk,
onafhankelijk en wijs. Daarnaast hebben zij ervaring met offertetrajecten en inkoop.
Lidmaatschap van de toetsgroep is onbezoldigd.
Inkoopregels

• al het werk dat door de werkgroepen ingekocht wordt, wordt breed gecommuniceerd (zowel de
oproep als de keuze van aannemer). Het werk dat onder de 7.000 euro wordt ingekocht wordt ook
breed gecommuniceerd in de wijk. Voor werk onder 7.000 euro geldt geen verplichte brede
uitvraag. Voor het werk dat tussen de 7.000 en 15.000 euro wordt ingekocht, is een uitvraag
verplicht (voor het werk boven 15.000 euro ook, zie inkoopregels gemeente Rotterdam).
• er geldt een maximum tarief van 60 euro per uur excl. BTW
• uitvoering door een groep geniet de voorkeur
• uitzonderingen alleen door de toetsgroep te maken
Gebiedscommissie (enkele leden)

• selecteert de bewoners voor de toetsgroep
• fungeert als geschillencommissie
• overige leden gebiedscommissie werken mee in de uitvoering
Ingangsdatum

• De spelregels gaan in per 1 september 2016. Leden van de toetsgroep zijn: Wilco Verhagen,
Ferukh Ahmed, Sannetje van Haarst en Rachelle van Oosten (gemeente Rotterdam).
Werkwijze

• De toetsgroep toetst op basis van rapportages aangeleverd door projectleider of opdrachtgever
van de gemeente Rotterdam. In deze rapportage wordt melding gemaakt van de doelstelling, de
uitvraag, het budget, het selectieproces (op welke manier is de uitvraag kenbaar gemaakt? Hoe
luiden de ondubbelzinnige toetsingscriteria?) en de voorgenomen keuze inclusief inzicht in
kostenraming van voorgestelde aanbieder.
• Na goedkeuring door de toetsgroep kan tot inkoop worden overgegaan.
• De toetsgroep komt een keer per maand bijelkaar.
• Ambtelijk lid van de toetsgroep is secretaris van de toetsgroep.

