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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Aanbesteding gemeentelijke informatiepagina

Steenbergen; 25 juni 2019

Aan de Raad,

Inleiding
Op 11 december 2018 hebben wij u via een raadsmededeling geïnformeerd over het besluit van het 
college uitvoering te geven aan uw "Motie Gemeentelijke informatiepagina" van donderdag 8 
november 2018. Wij hebben u in deze raadsmededeling ook geïnformeerd over het besluit van het 
college om de gemeentelijke informatiepagina in januari 2019 in te voeren en iedere twee weken te 
laten verschijnen. Deze opdracht is toen verstrekt aan de Steenbergse Courant voor een 
pilotperiode van 25 januari 2019 tot en met 25 juli 2019.

Vervolgens zou een evaluatie plaatsvinden en op basis daarvan een aanbesteding conform het 
aanbestedingsbeleid. De intentie was om te evalueren via het communicatieonderzoek dat door 
bureau EMMA is uitgevoerd. Dit onderzoek was in maart 2019 nog niet afgerond. Vanwege de 
tijdsduur van de aanbesteding was het wel wenselijk de aanbesteding te starten. Bovendien stond in 
het concept verslag van EMMA dat verschillende partijen blij waren met de terugkeer van de 
informatiepagina.

Daarom heeft het college op 2 april 2019 besloten in te stemmen met de aanbesteding van de 
gemeentelijke informatiepagina en de wettelijke publicaties (over bestemmingsplannen) conform 
het Programma van Eisen ' Gemeentelijke Informatiepagina gemeente Steenbergen met kenmerk 
SIW007433' van de gemeentelijke informatiepagina.

Hieronder informeren wij u over het verloop en de resultaten van de aanbesteding. Beoogd winnaar 
van de aanbesteding is Uitgeverij De Bode (Steenbergse bode).. Bedoeling om is om een 
overeenkomst aan te gaan met Uitgeverij de Bode voor een periode van 1 jaar met de optie om met 
1 jaar te verlengen. Woensdag 26 juni hebben wij de gunningsbeslissing verstuurd aan de 
inschrijvende partijen.

Opzet van de aanbesteding
Conform het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente is gekozen voor een meervoudig 
onderhandse procedure waarbij drie partijen zijn uitgenodigd: Vermeulen Steenbergen b.v. (de 
Steenbergse Courant, Uitgeverij De Bode (Steenbergse Bode) en de Gazet van Bergen op Zoom. De 
West-Brabander had op voorhand aangegeven niet te willen deelnemen. De Gazet van Bergen op 
Zoom heeft laten weten niet mee te doen vanwege de gestelde eisen. Daardoor hebben wij van 
twee partijen een aanbieding ontvangen.

De aanbesteding is gesplitst in 2 percelen: één perceel voor de gemeentelijke informatiepagina en 
één perceel voor de wettelijke publicaties (over bestemmingsplannen).
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Voor de wettelijke publicaties geldt dat we verplicht zijn deze wekelijks te publiceren terwijl dit voor 
de gemeentelijke informatiepagina geen verplichting is en dit ook tweewekelijks kan.

Inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van het criterium beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij 
gunnen op waarde wordt toegepast. Bij gunnen op waarde vindt er een beoordeling plaats per 
gunningscriterium. Dit houdt in dat er een maximaal haalbare meerwaarde gescoord kan worden 
indien het maximaal aantal punten wordt behaald. Bij een lager puntenaantal wordt er een 
percentage van de maximaal haalbare meerwaarde verrekend. Er kan zo variatie in score per 
gunningscriterium ontstaan tussen de inschrijvende partijen.

De behaalde meerwaardes per gunningscriterium worden in mindering gebracht op de inschrijfsom, 
waardoor een fictieve inschrijfsom ontstaat. De partij met de laagste fictieve inschrijfsom is winnaar 
van de aanbesteding. De uiteindelijke opdracht heeft de waarde van de originele inschrijfsom van 
de winnende partij.

De kwaliteit van de aanbieding door de partijen is beoordeeld op onderstaande aspecten: 
Dienstverlening
Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen 
Bezorging kernen en buitengebied 
Percentage omvang redactioneel versus advertenties 
Percentage omvang lokaal versus niet-lokaal nieuws 
Ondersteuning redactie en fotografie

In de bijlage bij deze raadsmededeling is het complete programma van eisen opgenomen.

Proces
We hebben complete en geldige inschrijvingen ontvangen van Vermeulen Steenbergen b.v. (de 
Steenbergse Courant) en Uitgeverij De Bode (Steenbergse Bode). Vermeulen Steenbergen b.v. heeft 
alleen een bod gedaan op perceel 2 (gemeentelijke informatiepagina) omdat zij niet voldoen aan de 
eis om wekelijks een gratis huis-aan-huis -verspreiding te hebben binnen de bebouwde 
komgrenzen van de gemeente Steenbergen.

Drie medewerkers van het taakveld communicatie hebben individueel de twee inschrijvingen 
beoordeeld op basis van de kwaliteitscriteria. De resultaten van deze individuele beoordelingen zijn 
vervolgens overhandigd aan het inkoopbureau waarna de biedingen qua prijs van de beide partijen 
ter plekke en in bijzijn van de medewerkers van taakveld communicatie zijn geopend en beoordeeld.

Resultaat
De beoogd winnaar van de aanbesteding is Uitgeverij De Bode (Steenbergse Bode). Deze partij heeft 
de economisch meest voordelige inschrijving gedaan op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.

Uw raad heeft in de motie over de gemeentelijke informatiepagina aangegeven C 15.000 te 
reserveren voor 2019 uit de algemene middelen. In de perspectiefnota 2020 zijn de kosten 
structureel opgenomen. De bieding van Uitgeverij De Bode blijft binnen het beschikbare budget van 
C 15.000.
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Vervolg
De afgewezen partij (Vermeulen Steenbergen b.v.) kan gedurende een termijn van zeven 
kalenderdagen een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningenrechter tegen de 
voorgenomen gunningbeslissing vanuit de gemeente. Bij geen bezwaar wordt op 4 juli 2019 de 
definitieve gunning verleend.

Nadat de definitieve gunning is verleend, zullen we inwoners tijdig via een huis-aan-huis brief 
informeren over het verplaatsen van de gemeentelijke informatiepagina van de Steenbergse 
Courant naar de Steenbergse Bode.

De laatste editie van de gemeentelijke informatiepagina in de Steenbergse courant zal op vrijdag 5 
juli 2019 verschijnen. Vervolgens zullen in de zomervakantie werkafspraken en inhoudelijke 
afspraken gemaakt worden met de Steenbergse Bode en zal op woensdag 21 augustus de eerste 
informatiepagina in deze krant verschijnen.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeeşfer,

M.J.P. de
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