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Samenvatting 
Onlangs is gestart met het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT). GT richt zich op de 
gezamenlijke inkoop van mobiele data en spraak via een aanbesteding. Het project is geïnitieerd 
door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-
Hardenberg, VNG en KING. 

Via deze brief zetten we een eerste stap naar een aantal raamovereenkomsten met potentiële 
aanbieders van mobiele data en spraak. Tegelijkertijd start een uitvraag in verband met de 
behoefte aan mobiele apparaten bij gemeenten. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Onlangs is gestart met het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT). GT richt zich op de 
gezamenlijke inkoop van mobiele data en spraak via een aanbesteding. Het project is geïnitieerd 
door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-
Hardenberg, VNG en KING. 

Via deze brief zetten we een eerste stap naar een aantal raamovereenkomsten met potentiële 
aanbieders van mobiele data en spraak. Tegelijkertijd start een uitvraag in verband met de 
behoefte aan mobiele apparaten bij gemeenten. 

Doe mee met GT 
Alle gemeenten kunnen deelnemen aan het project GT. Vanuit GT worden met aanbieders 
raamovereenkomsten gesloten. Binnen de raamovereenkomsten kunnen gemeenten zelf een 
overeenkomst sluiten met een aanbieder van mobiele data en spraak. 
Met de deelname aan gezamenlijke inkoop van telecommunicatie zijn veel voordelen te behalen. 
GT zorgt dat gemeenten hun telefonie op orde hebben en zij zich volledig kunnen richten op hun 
kerntaken. GT zorgt ook voor kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld van aangeboden diensten en 
van processen, en voor kostenbesparing bij de aanbesteding, telecomtarieven en beheer. 
Aanbesteding en contractbeheer worden professioneel voor hen gedaan. 
Gemeenten kunnen profiteren van de voordelen van de raamovereenkomsten vanaf het moment 
dat hun huidige contract afloopt. De toetreding van een gemeente tot een raamovereenkomst, 
wordt begeleid vanuit centraal georganiseerd contractbeheer. 

Schrijf uw gemeente in 
U kunt deelnemen door bijgevoegd aanmeldingsformulier (zie bijlage 1) ondertekend te 
retourneren naar gt(5).kinaaemeenten.nl. Door het invullen van het formulier laat u weten dat uw 
gemeente serieuze interesse heeft in afname van telefoon- en databundels via GT. De 
inschrijving sluit op 31 maart 2015, 17.00 uur. 



Van, voor en door gemeenten 
In het projectteam GT nemen de initiatiefnemers deel. Zij wordt ondersteund door een stuurgroep 
GT. Hierin zijn de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, de bestuursdienst 
Ommen-Hardenberg, en de VNG vertegenwoordigd. Daarnaast is een klankbordgroep 
samengesteld waarin, naast de genoemde partijen, ook het Bureau Inkoop en Aanbestedingen 
Zuidoost-Brabant (BIZOB) zitting heeft. 

Informatie 
Alle informatie over GT is te vinden op de webpagina www.kinggemeenten.nl/gt. Deelnemende 
gemeenten worden regelmatig ook via e-mail geïnformeerd. GT houdt in het eerste kwartaal van 
2015 tien regiosessies. Daar kunnen gemeenten in dialoog treden over GT-gerelateerde zaken, 
zoals de precieze scope van de aanbesteding. Na inschrijving blijven alle deelnemers betrokken 
bij het uitwerken van het bestek. 

Scope, opzegging en planning 
GT probeert de ingekochte diensten maximaal te laten aansluiten bij de wensen en eisen van 
alle gemeenten. Desondanks kan de scope van de aanbesteding, zoals deze wordt beschreven 
in de Algemene Functionele Beschrijving (AFB), na overleg met het projectteam onverhoopt toch 
niet passen op de specifieke situatie van uw gemeente. In dat geval is opzegging van deelname 
aan de aanbesteding mogelijk tot vier weken voor publicatie ervan. De publicatiedatum staat 
gepland op 1 juli 2015. Eventuele wijziging van deze datum wordt kenbaar gemaakt via de 
website www.kinggemeenten.nl/gt, dan wel via een direct schrijven aan uw College. De AFB 
wordt in verschillende stadia van ontwikkeling gepubliceerd op dezelfde website. 

Deelnemingen (anders dan gemeenten zelf) 
Samenwerkingsverbanden, ISD's, maar ook gemeentelijk vervoersbedrijven, et cetera kunnen 
deelnemen aan GT. Deze organisaties worden deelnemingen genoemd; organisaties die niet 
behoren tot de rechtspersoon van de gemeente. Bijgesloten richtlijnen (zie bijlage 2) maken 
duidelijk welke deelnemingen gebruik kunnen maken van GT. 
Wij verzoeken u om de aan uw gemeente gelieerde deelnemingen over de mogelijkheid tot 
toetreding tot GT te informeren. Het aanmeldingsformulier voor een deelneming is op te vragen 
via gt@kinggemeenten.nl. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 
Voorzitter Directieraad 

Bijlage 1: aanmeldingsformulier gemeenten 
Bijlage 2: richtlijnen voor deelnemingen 
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