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Raadsvergadering d.d. 14 december 2010 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 30 november 2010 
 
Onderwerp:          Nota aanbesteden of subsidiëren 
Portefeuillehouder:   Dhr. L.M. Kremers en mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: Mevr. H. Sijtsema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 853 
E-mail adres:   h.sijtsema-jager@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Akkoord gaan met de nota aanbesteden of subsidiëren en de          
                                              daarin opgenomen voorstellen over nemen. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Nota aanbesteden of subsidiëren (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op uw verzoek hebben wij eind 2009 een discussienota subsidiëren versus aanbesteden opgesteld. Op 
22 december 2009 hebben wij u deze nota gestuurd en op 26 januari 2010 heeft u deze nota tijdens een 
informatiebijeenkomst besproken.  
De griffier heeft ons verzocht deze nota nu ter besluitvorming aan u aan te bieden. Deze nota hangt ook 
samen met de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo (inclusief het beleidskader 
subsidiesystematiek) die ook in deze vergadering aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd. 
De nota is inhoudelijk niet aangepast ten opzichte van eind 2009, echter de bedragen zijn aangepast aan 
de nieuwe Algemene subsidieverordening.. 
 
In de nota is uitgegaan van de kaders van de Wmo- nota Kansrijk Leven. Soms is er geen keuze tussen 
subsidiëren en aanbesteden en moet er gewoon aanbesteed worden.   
In deze nota gaat het om die gebieden waar je de keuze hebt tussen aanbesteden en subsidiëren. 
In de nota worden de begrippen uiteengezet en zijn de voor- en nadelen van subsidiëren versus 
aanbesteden in een afwegingskader gezet. 
 
Op basis van het afwegingskader stellen wij  - gelet op het grote belang van de ketensamenwerking, 
bekendheid met de lokale situatie, vrijwilligers binden en het duurzaam benutten van investeringen - het 
volgende voor: 
- waar levering van diensten niet rechtstreeks aan de gemeente plaatsvindt en dus gekozen kan worden 
tussen subsidiëring en aanbesteding, kiezen voor subsidiëring;  
- bij alle professionele instellingen en bij subsidies boven de € 5.000,- euro overgaan tot beleidsgestuurde 
contractfinanciering 
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Gevraagd besluit 

 
Akkoord gaan met de nota aanbesteden of subsidiëren en de daarin opgenomen voorstellen  
overnemen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


