Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad
C. Technische vragen (s.v.p. datum commissie- en/of raadsvergadering vermelden)

Categorie: C
Onderwerp: Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
Naam en fractie: Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang
Datum indienen: 26 augustus 2019
Afdeling: Financiën
Contactpersoon: Frans Schepers

Inleiding/Aanleiding:
De jaarstukken 2018 van de Gemeente Zevenaar geeft aanleiding tot het stellen van technische vragen.
De fractie van Lokaal Belang heeft de volgende vragen:
Vraag/Vragen:
4.

Voor aankopen ten bedrage van ruim € 1,8 mln is gebleken dat de Europese aanbestedingsregels
niet juist zijn toegepast. De accountant geeft hier een beperking voor de rechtmatigheid. Er zijn
17 aanbestedingen niet rechtmatig gedaan. Als reactie geeft het College dat tijdens het
herindelingsproces is ervoor gekozen om zo flexibel mogelijk te blijven ten aanzien van inrichting
en personeel. Het nadeel hiervan was dat in de tussenliggende periode veel gebruik is gemaakt
van inhuur. In het kader van continuïteit en kennisoverdracht zijn enkele ingehuurde
medewerkers in 2018 langer werkzaam geweest, dan volgens de grenzen van het Europees
aanbesteden is toegestaan. Vanuit dit gegeven is voor 2018 het risico op onrechtmatigheid
bewust gelopen en dat ziet u terug bij de onderbouwing van het onderdeel in het
accountantsverslag.
Is de raad hier eerder van op de hoogte gebracht? Zo wordt aangegeven “het grootste deel van
de punten hebben wij gedurende 2018 al onderkend”.
Kan aangegeven worden of in 2019 de Europese aanbestedingsregels wel juist worden
toegepast? Vanaf eind 2018 wordt gebruik gemaakt van het platform Werken in Gelderland. Kan
aangegeven hoe de juistheid van de aanbesteding gewaarborgd wordt?

Antwoord:
Wij informeerden u over de rechtmatigheid van aanbesteding bij inhuur via RIB 2018-081 (Proces
aanbesteding inhuur derden) en RIB 2019-022 (Voortgang personeelsbeleid). De oorzaak van het langer
dan aanbestedingstechnisch toegestaan benutten van kennis, kunde en vaardigheden van een aantal
externe medewerkers, was zoals aangegeven de werkzaamheden die voortkwamen uit de herindeling.
De inhuurprocessen van de voormalige gemeenten zijn in de loop van 2018 aangepast in samenwerking
met het inkoopteam van de RID en opgenomen in ons HR-systeem. Door onder andere gebruik te maken
van het Digitaal Aanmeld Systeem (DAS) is scherp zicht op inhuurtermijnen en aanbestedingsbedragen.
Inhuurprocedures die sinds eind 2018 gestart zijn dienen conform de aanbestedingsrichtlijnen (o.a. de
Europese) te verlopen. Enkele doorlopende contracten (van voor de invoering van de nieuwe werkwijze)
zijn nog niet op de correcte wijze aanbesteed. Zodra het contract eindigt, zal dit alsnog gedaan worden.
Eén van de richtlijnen m.b.t. aanbesteding van inhuur boven het grensbedrag is dat deze via het platform
Werken in Gelderland worden aangeboden. Met het aanbieden aan Werken in Gelderland wordt een
verzoek als het ware in een “keurslijf” gegoten waarmee deze voldoet aan de waarborgen van
aanbesteding. Het team Inkoop van de RID is hier nadrukkelijk bij betrokken.

