
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: college van Heusden 

Datum: 30 november 2017 

Onderwerp: aanbesteding informatiepagina 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 31 december 2017 loopt de overeenkomst met de Heusdense Courant over de wekelijkse 

publicatie van de informatiepagina Nu & Morgen af. Om ook voor 2018 plaatsing in een huis-aan-

huisblad te garanderen, starten we een nieuwe aanbestedingsprocedure. In dit memo informeren we u 

hierover en over andere ontwikkelingen op het terrein van de informatiepagina en huis-aan-

huisbladen. 

 

Aanbesteding 

De aanbesteding wordt meervoudig onderhands opgezet. De gemeente Heusden telt twee partijen die 

voor de aanbesteding in aanmerking komen. Naast de Heusdense Courant van de Persgroep is dat 

het Weekblad Vlijmen/Drunen dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Em. de Jong uit Baarle-Nassau. 

Beide partijen voldoen aan de eisen die we stellen in onze inkoopvoorwaarden: hun weekblad 

verschijnt 52 weken per jaar en wordt in de gehele gemeente verspreid (zie bijlage).  

 

Bezorging 

Anders dan vorige jaren hebben we meer aandacht voor de bezorging. Terugkijkend op het afgelopen 

jaar lijkt het er op dat er meer bezorgklachten waren dan andere jaren. Het is moeilijk om die cijfers 

van verschillende jaren keihard naast elkaar te leggen, vooral omdat de hoogte van die cijfers mede 

bepaald wordt door de meldingsbereidheid van de ontvanger. Bovendien is het inherent aan gratis 

huis-aan-huisbladen dat ze niet altijd overal worden bezorgd. De uitgeverijen zijn afhankelijk van 

bezorgers, die niet altijd even gemotiveerd zijn om de krant overal in de bus te doen.  

 

Om aan een goede bezorging meer gewicht te geven hebben we de inkoopvoorwaarden uitgebreid 

met een artikel waarin de opdrachtnemer verplicht wordt bij bezorgklachten altijd een krant na te 

bezorgen. Daarnaast vragen we een maandelijks overzicht van bezorgklachten en hoe die zijn 

aangepakt. 

 

Planning 

De uitnodiging om deel te nemen aan de aanbesteding gaat in week 48 de deur uit. Deelnemende 

partijen krijgen tot 12 december de tijd een offerte uit te brengen. Uiterlijk op dinsdag 19 december 

nemen we een besluit. We zullen het gemeentebestuur hiervan op de hoogte stellen. 
 



 

 

Bijlage 1: Offertevoorwaarden plaatsing gemeentelijke informatiepagina’s 

 

 
1. Uitgave vindt iedere woensdag of donderdag plaats, 52 weken in het jaar.  

 
2. De dekkingsgraad is 100 procent voor huis aan huis verspreiding binnen de 

gemeente Heusden.  
 

3. Klachten over verspreiding worden door de uitgever optimaal behandeld. Daarbij 
vindt altijd nabezorging door de uitgever plaats. Om de klachtenafhandeling 
goed te kunnen monitoren mailt de uitgever maandelijks een overzicht met de 
behandelde bezorgklachten. Daarin staan de klachten vermeld, voorzien van 
locatie (adres, straat, of buurt) en de wijze waarop de klacht is aangepakt. 

 
4. Plaatsing volgens aangeleverd bestand door vormgever die hiervoor namens de 

gemeente Heusden opdracht heeft gekregen. Mocht dit problemen opleveren, 
dan wordt tijdig contact opgenomen en probeert het weekblad actief met de 
vormgever tot een oplossing te komen. 

 
5. Drukken conform huisstijlkleuren en vooraf vastgestelde opmaak.  

 
6. Plaatsing in het hart van het blad met eerste pagina altijd op de rechterbladzijde. 

 
7. Voor de lay-out gaat de gemeente uit van full colour. Geoffreerde paginaprijs is 

voor een volledige pagina in full colour, exclusief btw. 
 

8. Afwijkingen in het normale proces (zoals bijvoorbeeld vakantieplanningen) 
worden minimaal 1 maand van tevoren doorgegeven.  

 
9. De contractperiode bedraagt 1 jaar. Tussentijds kan de gemeente hier in 

overleg, indien noodzakelijk, wijzigingen in aanbrengen. 
 

10. Offerte conform algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van de 
gemeente Heusden (zie www.heusden.nl). 

http://www.heusden.nl/

