
Bestuurlijk aanbesteden en 
Fysieke Adviestafel

Kern bestuurlijk aanbesteden: Partijen onderhandelen over wensen en eisen 
van de opdrachtgever en de mogelijkheden die potentiële opdrachtnemers 
kunnen bieden. De opdrachtgever (gemeenten) draagt zorg voor een 
voortdurend overleg- en onderhandelingsproces.

Fysieke Adviestafel: Het fysieke overlegorgaan bestaande uit Gemeente, een 
delegatie van Aanbieders uit het Inkoopnetwerk en derde dat het college van 
Burgemeester en wethouders adviseert over concrete voorstellen voor 
aanpassen van de Proces- en Deelovereenkomst(en) of het opstellen van nieuwe 
Deelovereenkomst.
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Besluitvormingsproces en 
advies FAT

Voorstel: Partijen kunnen concrete voorstellen doen voor aanpassing of 
verwijdering van (delen van) de Procesovereenkomst en van 
Deelovereenkomst(en). Partijen kunnen voorstellen doen voor nieuwe 
Deelovereenkomst(en). Partijen kunnen voorstellen aanleveren via de 
webpagina. Deze voorstellen worden meegenomen in de Adviestafel. Zie artikel 
9 Procesovereenkomst.

Advies: Middels stemming voor of tegen een uitgewerkt voorstel geeft de 
Fysieke Adviestafel een advies. Bij de stemming wordt gestreefd naar 
unanimiteit, echter dit is geen vereiste en een verdeeld advies is mogelijk. Zie 
artikel 10 lid 2 Procesovereenkomst.

Besluitvormingsproces: staat uiteengeschreven in bijlage 5 van de Proces 
overeenkomst en is op de volgende sheet schematisch weergegeven. Deze 
uiteenzetting volgt uit artikel 10 van de Procesovereenkomst en artikel 10 van 
de Deelovereenkomsten.
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Partijen doen een 
voorstel

Gemeente agendeert 
het voorstel in de 

adviestafel

Gemeente publiceert 
het voorstel en alle 
relevante informatie 

op de website

Het inkoopnetwerk en 
inwoner krijgen de 
gelegenheid om te 

reageren

Gemeente voegt 
reacties op het 

voorstel toe aan het 
geagendeerde 

voorstel

De adviestafel 
bespreek het 
voorstel, stelt 
eventueel het 

voorstel vast als 
voorlopig voorstel

Gemeente publiceert 
het voorlopige 
voorstel en het 

inkoopnetwerk en 
inwoners kunnen 

nogmaals reageren

Bespreking van 
voorlopig voorstel in 

Adviestafel en 
eventueel aanmerken 

als uitgewerkt 
voorstel

Leden adviestafel 
geven, middels 

stemming, advies.

Bestuurlijk Overleg 
besluit over het wel of 
niet overnemen van 

het voorstel
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Bestuurlijk Overleg 
besluit over het wel 
of niet overnemen 
van het voorstel

Voorstel wordt 
overgenomen

Gewijzigde 
overeenkomst wordt 

aangeboden

Aanbieder gaat 
akkoord met de 

wijziging

Aanbieder stapt uit 
de overeenkomst

Voorstel wordt niet 
overgenomen

Voorstel wordt 
beargumenteerd 

teruggestuurd naar 
de Fysieke 
Adviestafel


