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Betreft: Wijziging Nota Inkoopbeleid Gemeente Den Helder 2010, RVO10.0073 
 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad 
 

Op maandag 30 augustus is in de Commissie Bestuur en Middelen de Nota Inkoopbeleid Gemeente Den Helder 
2010 (ID10.01558)besproken. Ik heb toegezegd een dictum op te stellen. Hieronder worden de aanpassingen zoals 
door u opgemerkt aangegeven. 

 
De tekst van paragraaf 3.2. Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Den Helder is als volgt aangepast: 
 
Oude tekst 
Door het gebruik van de algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Den Helder wordt een aantal zaken 
juridisch vastgelegd. De algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Den Helder zijn vastgesteld door de raad 
op 5 april 2006.  
 
De Gemeente Den Helder hanteert verschillende inkoopvoorwaarden. De algemene inkoopvoorwaarden van de 
gemeente Den Helder voor de koop en/of levering van goederen, levering van diensten en het aannemen van 
werken tot een bedrag van euro 25.000 exclusief BTW en vanaf een bedrag van euro 25.000 exclusief BTW. Bij de 
aanbesteding van leveringen en diensten dienen de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Den Helder 
uitdrukkelijk en specifiek van toepassing te worden verklaard. Bij de aanbesteding van werken worden voornamelijk 
de UAV 1989 van toepassing verklaard.  
 
In bijzondere situaties (afhankelijkheid van de markt en toepasbaarheid) kan de gemeente, in overleg met de 
adviseur inkoop, van deze voorwaarden afwijken. 
 
Nieuwe tekst 
Door gebruik te maken van de algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Den Helder wordt een aantal zaken 
juridisch vastgelegd. Op grond van de Gemeentewet is het College bevoegd om tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen te besluiten en daarmee  bevoegd tot het vaststellen van de algemene inkoopvoorwaarden van 
de Gemeente Den Helder.  
 
In bijzondere situaties (afhankelijkheid van de markt en toepasbaarheid) kan de gemeente, in overleg met de 
adviseur inkoop, van deze voorwaarden afwijken. 

 
Na de besluitvorming, draag ik zorg voor de verdere verwerking in de Nota Inkoopbeleid Gemeente Den Helder 
2010. 

 
Den Helder, 1 september 2010 

 
 

                     Burgemeester van Den Helder, 
 

Koen Schuiling 
 

 
 


