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Wij stellen voor: 

 

de “Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Hillegom 

2017” vast te stellen.  

 

 

 

Inleiding 

Voor het behalen van voordelen in de bedrijfsvoering, zoekt de gemeente actief naar 

mogelijkheden om werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren met andere gemeenten en/of 

aanbestedende diensten. 

In sommige gevallen voert een andere gemeente of aanbestedende dienst de 

werkzaamheden volledig uit. Hillegom is in deze gevallen de opdrachtgever van de andere 

publiekrechtelijke organisatie. De gemeente kan dan de opdracht gunnen door toekenning 

van een uitsluitend recht. Hiervoor is het noodzakelijk dat de "Verordening gunning 

opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Hillegom 2017" door de raad wordt 

vastgesteld.  

Door het vestigen van een alleenrecht of een uitsluitend recht zijn de aanbestedingsregels 

uit het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) niet meer van 

toepassing. 
 

Beoogd effect 

Faciliteren van gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke taken met andere gemeenten 

en/of aanbestedende diensten. 
 

Argumenten 

Door het vast stellen van de verordening, heeft het college de mogelijkheid opdrachten 

rechtstreeks te gunnen aan een andere publiekrechtelijke organisatie in plaats van aan te 

besteden aan de markt. 

Argumenten hiervoor kunnen liggen op het sociale vlak, zoals bijvoorbeeld bij de Maregroep. 

Het kan ook gaan om argumenten zoals verlaging van kosten, verhogen van kwaliteit en 

verminderen van kwetsbaarheid. Dit zijn bijvoorbeeld de argumenten om voor het beheer 



 

 

van Basiskaart Grootschalige Topografie een uitsluitend recht te gaan verlenen aan de 

gemeente Katwijk. 

 

Kanttekeningen 

Het college van B&W kan een opdracht gunnen door toekennen van een uitsluitend recht, 
als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 De gemeenteraad heeft de “Verordening gunning opdrachten door toekenning van een 
uitsluitend recht Hillegom 2017” vastgesteld. 

 De partij aan wie de opdracht gegund wordt is een aanbestedende dienst. 

 Het betreft een opdracht die binnen een bepaald geografische gebied verricht wordt. 

Financiële consequenties 

N.v.t. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad,  kan het college van B&W 

besluiten tot het gunnen van een opdracht aan een andere publiekrechtelijke organisatie 

door toekenning van een uitsluitend recht. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht wordt 

afzonderlijk aan het college en de raad van de gemeenten Hillegom en Teylingen 

aangeboden. 

De gemeenteraad van Lisse heeft de verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht al op 27 juni 2013 vastgesteld in verband met het verlenen van 

opdrachten aan Meerlanden. 

 

Urgentie 

N.v.t. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

N.v.t. 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 
 
 

 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit nr. 34778 met als onderwerp Verordening gunning opdrachten 
door toekenning van een uitsluitend recht, 
 

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 18 richtlijn 
2004/18EG en artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet; 
 
besluit: 

 

De “Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht Hillegom 
2017” vast te stellen. 

 
 

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 
Hillegom 2017 
 
Artikel 1 
 
1.1 

Het college van burgemeester wethouders kunnen een of meer uitsluitende rechten 
toekennen (ook wel genoemd: alleenrecht of exclusief recht) als bedoeld in artikel 11 
richtlijn 2014/24/EG en artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet aan een met naam 
genoemde publiekrechtelijke instelling, als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet onder 
het kopje publiekrechtelijke instelling en artikel 2, lid 1, sub 1 richtlijn 2014/24/EG voor 
werkzaamheden behorend tot de huishouding van de gemeente. 
 

1.2 
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend:  

- een aankondiging van het voornemen om een uitsluitend recht toe te kennen aan 

een met naam genoemde publiekrechtelijke instelling; 

- een aankondiging van het besluit om tot toekenning van een uitsluitend recht 

over te gaan in de gemeentelijke advertentie en op de gemeentelijke website en 

in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 2. 

 
2.1 
De verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 
 
2.2 
De verordening wordt aangehaald als “Verordening gunning opdrachten door toekenning 
van een uitsluitend recht Hillegom 2017”. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 september 2017, 

 

 

 

 

Drs. A.J. Jaspers A. van Erk 
Plaatsvervangend griffier voorzitter 
 


