
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Europese aanbesteding raadsinformatiesysteem    

Steller/telnr.  Kommerij/ 7727    Bijlagen - 

Registr.nr.  118272-2019 

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  nvt  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
 

1. per 1 juli 2019 een contract aan te gaan met GemeenteOplossingen voor het leveren van een 
raadsinformatiesysteem als digitaal vergadersysteem, inclusief het live uitzenden van raads- 
en commissievergaderingen en het leveren van ondertiteling van deze vergaderingen op 
basis waarvan een woordelijk verslag wordt gegenereerd. (Implementatiefase van 1 juli tot 1 
november 2019, vanaf 1 januari 2020 operationeel als vervanging van het huidige systeem); 

2. dit contract voor vier jaar af te sluiten met de optie om 6 keer een jaar te verlengen. 
  

 

 

 Samenvatting     
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In de vergadering van 27 februari heeft de raad de documenten voor een Europees 
aanbestedingstraject tbv het raadsinformatiesysteem vastgesteld. Vervolgens zijn deze documenten 
gepubliceerd en konden marktpartijen een offerte indienen. Vier partijen hebben daadwerkelijk een 
offerte ingediend. De offertes (met onder andere een demonstratie van het aanbod) zijn beoordeeld 
door twee raadsleden, twee griffiemedewerkers en een informatieadviseur van de ICT-afdeling. 
Daaruit kwam naar voren dat GemeenteOplossingen BV de offerte met de beste 
prijs/kwaliteitverhouding heeft ingediend. Daarom wordt aan u voorgesteld om een contract te 
sluiten met GemeenteOplossingen BV per 1 januari 2020 en het lopende contract met onze huidige 
leverancier Notubiz met ingang van dezelfde datum op te zeggen.  
 

B&W-besluit d.d.: nvt 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf          
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De aanleiding voor dit voorstel is dat het budget van de opdracht die nu jaarlijks door Notubiz wordt 
uitgevoerd boven het bedrag van 221.000 euro ligt, waardoor de gemeente verplicht is om dit 
Europees aan te besteden. Het doel van de aanbesteding is om een goedwerkend systeem aan te 
schaffen dat de raad ondersteunt bij diens taken en het werk voor de raad vergemakkelijkt. Dat is 
steeds het uitgangspunt geweest bij de aanbesteding.      
 
Kader     

nvt 
 
Argumenten en afwegingen     

Na vaststelling van de aanbestedingsdocumenten door de raad op 27 februari zijn deze gepubliceerd 
en hadden marktpartijen de gelegenheid om te offreren. Uiteindelijk zijn er vier offertes ingediend en 
deze zijn vervolgens beoordeeld door een team van twee raadsleden, twee griffiemedewerkers en een 
ICT-adviseur. De partij die de offerte heeft gedaan met de beste prijs/kwaliteit-verhouding is 
GemeenteOplossingen. Daarom wordt voorgesteld om met deze partij een contract af te sluiten.  
 
Per 1 januari 2020 wordt dan de overstap van onze huidige leverancier Notubiz naar 
GemeenteOplossingen, overigens een Gronings bedrijf, gemaakt. De maanden daarvoor is de 
zogenaamde implementatiefase, waarin wordt gekeken hoe alle gegevens in het huidige systeem 
overgezet worden naar het nieuwe en hoe de inrichting van de nieuwe site wordt vormgegeven. Dit 
proces wordt begeleid door een projectleider vanuit de gemeente. Vanuit de griffie wordt hierbij 
meegekeken en zal ook een delegatie van de raad op zeker moment worden betrokken.  
 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

nvt     
 
Financiële consequenties     

De structurele kosten van het nieuwe contract zullen naar verwachting lager uitkomen dan de kosten 
die nu jaarlijks worden betaald. Dit komt onder andere door het automatisch genereren van de 
verslagen (wel met een redactionele slag erover) waardoor er minder mensenwerk aan te pas komt. 
Wel zijn er eenmalige implementatiekosten die uit de bestaande budgetten kunnen worden gedekt.  
 
 
Overige consequenties     

Geen  
 
Vervolg     

Na vaststelling van dit voorstel zal het contract met GemeenteOplossingen worden getekend. 
Vervolgens start de implementatiefase en op 1 november moet de nieuwe leverancier kunnen laten 
zien dat ze een goed systeem aanbieden dat aan alle gestelde eisen en wensen voldoet. Op 1 januari 
gaat het nieuwe systeem live en zal er voor de raadsleden, lijstopvolgers en fractie-assistenten een 
training worden gegeven, zodat ze goed met het nieuwe systeem kunnen werken.  
 
Lange Termijn Agenda     

      
nvt 
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