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Inleiding
Op 1 december 2015 hebben de ODG en de RUDD gezamenlijk een contract afgesloten met
Genetics voor het zaaksysteem LOS. Zoals in de Kadernota 2021 bij het bestuur aangekondigd,
zou het contract eindigen op 1 augustus 2022. Aangezien de aanbesteding en implementatie
van een nieuw systeem samen zou vallen met de invoering van zowel de Omgevingswet als een
financieringsmodel, is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het contract voor een
periode van drie jaren te verlengen. Op deze wijze zou de organisatie en haar medewerkers de
mogelijkheid hebben om de verschillende veranderingen zorgvuldig te implementeren.
Analyse
Drie advocaten hebben de mogelijkheid tot het verlengen van het contract onderzocht; hier
komen wisselende beelden uit naar voren. Er zijn mogelijkheden, maar die zijn niet zonder
risico's. Daarnaast is onze accountant ook gevraagd om hiernaar te kijken. Zij geven aan hier
ter zijner tijd geen oordeel meer over te hebben, omdat zij vanaf 1 januari 2021 geen uitspraken
meer doen over de rechtmatigheid van contracten.
Tot slot heeft nadere analyse uitgewezen dat het contract een jaar later eindigt dan initieel
gedacht, namelijk op 3 augustus 2023.
Voorstel
Bovenstaande nieuwe informatie en het onderzoek van de advocaten/accountant is voor de
diensten reden om te besluiten het contract niet te verlengen na 3 augustus 2023. De nieuwe
einddatum van het contract geeft meer ruimte om de veranderingen ten aanzien van de
Omgevingswet en het financieringsmodel zorgvuldig te adopteren en mee te nemen in een
nieuwe aanbesteding. Daarnaast worden risico's ten aanzien van het verlengen van het contract
vermeden.
Ervaring uit de vorige aanbesteding leert dat er minimaal 1,5 jaar nodig is om een aanbesteding
uit te voeren en een partij te contracteren. De diensten zijn voornemens de aanbesteding weer
gezamenlijk op te pakken, vanwege kostenbesparingen en schaalvergrotingen. Daarom is het
voorstel om in 2021 gezamenlijk te starten met een nieuwe aanbesteding.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 28 november ingestemd met het voorstel om:
1. In 2021 een aanbesteding te starten, zodat per augustus 2023 de diensten over kunnen
gaan op een nieuw zaaksysteem.
2. De ODG de opdracht te geven een projectvoorstel uit te werken met concrete
uitgangspunten en randvoorwaarden voor het aan te schaffen systeem, een planning en
een financiële inschatting van het te lopen traject.
3. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van deze beslispunten.

