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Onderwerp

Beantwoording raadsvragen m.b.t.
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Geachte heer Van der Stelt,
Op 5 januari 2017 heeft u raadsvragen ingediend over Inkoop-en Aanbestedingsbeleid. Met deze brief
geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1.
Hoe wordt met een decentrale Inkooporganisatie voorkomen dat voor de gemeente als geheel
aanbestedingsdrempels worden overschreden (door stapeling van individuele, decentrale opdrachten die
-vooraf- in samenhang en 'als 1' beschouwd zouden moeten worden)?
Antwoord
In de afgelopen jaren is door het team Inkoop en de vak afdelingen veel aandacht geschonken aan de
wettelijke aanbestedingsdrempels. Er zijn diverse cursussen gegeven, zowel door interne als externe
medewerkers, waardoor betrokken inkopende medewerkers volledig op de hoogte zijn van het hoe en
wanneer rechtmatig aanbesteden.
Team inkoop wordt vooraf betrokken bij een inkoopproces. Door het bijhouden van de
aanbestedingskalender weten we welke contracten afgesloten gaan worden en welke advisering daarbij
nodig is. Daarnaast stellen we achteraf jaarlijkse een spend analyse op die wordt besproken met de
afdelingshoofden. Wanneer uit deze analyse blijkt dat een leverancier boven de aanbestedingsdrempel
heeft geleverd zonder dat een aanbestedingsprocedure daaraan vooraf is gegaan, dan wordt deze
meteen opgemerkt en besproken. Tot nu toe zijn achteraf geen onrechtmatigheden naar boven
gekomen.
Vraag 2.
Hoe bevordert het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid dat voor de gemeente als geheel efficiënt wordt
ingekocht. Het uitgangspunt "samenwerken (in - en extern) daar waar logisch en mogelijk" is niet nader
uitgewerkt.
Antwoord
Intern kan het voorkomen dat verschillende afdelingen van dezelfde aannemer gebruik maakt. Dit komt
bijvoorbeeld voor bij de afdelingen RO en B&O. Door integrale samenwerking tussen deze afdelingen en
team Inkoop wordt gezamenlijk aanbesteed.
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We zijn aangesloten bij verschillende regionale inkoop-samenwerkingsverbanden (MRDH, Haaglanden) en
inkoopnetwerken (bijvoorbeeld GIP). Binnen deze samenwerkingsverbanden worden
aanbestedingskalenders gedeeld, alsmede andere informatie over aanbestedingen en best practices zoals
aanbestedingsdocumenten en beoordelingsmodellen. Zodra een gezamenlijke aanbesteding realiseerbaar
en voordelig blijkt, wordt contact gezocht en afspraken gemaakt. Zo hebben we recentelijk (november
2016) de vermarkting van PMD samen met de gemeente Zoetermeer aanbesteed. Een gezamenlijke
aanbesteding scheelt tijd voor medewerkers en is voordeliger: er is slechts één extern expert/adviseur
nodig voor beide gemeenten, en één aanbestedingsprocedure.
Vraag 3.
Hoe vindt, vanuit Financiën/concern-control 'control en toezicht' plaats op het Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid, gegeven de decentrale inkooporganisatie, anders dan op basis van de jaarlijkse
spend analyses?
Antwoord
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een kader stellend beleid en is daarom onderdeel van de jaarlijkse
accountantscontrole. Aan het rapport van de accountant kan een mate van zekerheid worden verbonden
dat géén onrechtmatigheden zijn geconstateerd bij de uitvoering van het inkoopbeleid. Daarnaast voert
de Concernstaf zelf nog een interne rechtmatigheidscontrole uit. Tot slot heeft team Inkoop op
regelmatige basis overleg met de Concernstaf waarin bevindingen en evaluaties met betrekking tot
aanbestedingsprocedures worden gedeeld.

Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

Saskia Slabbekoorn
Sr Inkoopadviseur
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