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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.01197 

 

 

 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 15 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte/IBOR 

Contactpersoon : L. Brekelmans 

Tel.nr. : 8880 

E-mailadres : brekelmans.l@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Toepassen Past Performance systeem voor civieltechnische werken. 
 

Kennisnemen van: 
 

Het collegebesluit om een Past Performance systeem toe te passen binnen de kaders van het huidige 
inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij gestart wordt met civieltechnische werken.  
 

Inleiding: 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2017 het inkoop- en aanbestedingsbeleid (corsanr: 
17.001414) vastgesteld. Daarin is de mogelijkheid opgenomen om de geleverde prestaties door een 
aanbestedende partij te beoordelen. Er is echter geen objectieve en eenduidige manier van beoordelen in 
het beleid vastgelegd. Dit betekent dat als er wordt beoordeeld dit op diverse manieren gebeurt.  
Indien een samenwerking met een aannemer niet goed verloopt, dan is er bij volgende (meervoudig) 
onderhandse aanbestedingen geen mogelijkheid om deze partij minder vaak een uitnodiging te sturen of 
zelfs geen uitnodiging meer te sturen voor deelname aan deze (meervoudig) onderhandse aanbesteding. 
Andersom geldt, dat aannemers waar de samenwerking goed gaat, niet vaker uitgenodigd kunnen worden. 
Aangezien er bij (meervoudig) onderhandse aanbestedingen verhoudingsgewijs meer lokale aannemers 
uitgenodigd moeten worden, maken lokale aannemers binnen een Past Performance systeem meer kans 
om bij een goede samenwerking (en dus hoge beoordeling) vaker te worden uitgenodigd.  
 

Kernboodschap: 

 

De samenwerking met civieltechnische aannemers willen wij op objectieve en eenduidige manier kunnen 
beoordelen voor onze werken in de openbare ruimte. Daarom is gekozen voor toepassing van het Past 
Performance systeem, waarbij expliciet rekening is gehouden met het bestaande inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Met dit systeem krijgen beter scorende aannemers meer kans op een uitnodiging 
voor een volgende meervoudig onderhandse aanbesteding.  
 

Een Past Performance systeem betekent een professionaliseringsslag voor onze organisatie en zal een 
positief effect hebben op de kwaliteit van onze projecten in de openbare ruimte. In de toekomst kan dit 
systeem ook van toegevoegde waarde worden voor andere werkgebieden. 
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Financiën: 
 

De kosten voor de inrichting en implementatie van het Past Performance systeem worden gedekt vanuit de 
budgetten van de IBOR.  
De jaarlijkse licentiekosten worden gedekt vanuit de post Databeheer Openbare Ruimte. 
 

Vervolg: 
 

De volgende stap is het uitwerken en bouwen van een Past Performance systeem. Ook de lokale 
aannemers zullen geïnformeerd en betrokken worden.  
 

De volgende stappen bestaan uit:  
1. Opdracht geven aan EMVI-Prestatiemeting om het systeem technisch te ontwikkelen. 
2. Informeren en betrekken van de lokale aannemers.  
3. Aanbestedingsleidraad opstellen en vaststellen met het bijbehorende interne organisatieproces 

(inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden).  
4. Opleiden van onze collega’s. 
5. Aanbestedingsleidraad implementeren met het bijbehorende organisatieproces (inclusief 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden).  
6. Vullen van Past Performance systeem met aanmeldingen en boordelingen aannemers 

(gezamenlijke groslijst). 
 

Naar verwachting zal het systeem september 2021 in werking treden. 
 

Bijlagen: 
- 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
 

                       

Drs. M.H.Brander                           V.J.H. Molkenboer 
Gemeentesecretaris                                             Burgemeester  
 

 

 


