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Onderwerp: Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Inkoopbeleid Gemeente Bergen 
 
Aan de raad,  
 
Beslispunt:  
 

- de rapportage voor kennisgeving aan te nemen 
- in 2012 het inkoop- en aanbestedingsbeleid te evalueren op uitvoering, 

doelmatigheid, doeltreffendheid en integriteit 
 
1. Waar gaat dit voorstel over?  
De rekenkamercommissie van de Gemeente Bergen heeft een onderzoek gedaan naar de 
wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 
 
Doel 
Het doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre inkoop en aanbesteden door de 
gemeente Bergen rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer plaats vindt en wat de 
mogelijkheden zijn tot optimalisering 
 
Conclusie 
Met de totstandkoming van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is het aanbestedingsproces 
sterk procedureel vorm gegeven en minder op inhoud. Rechtmatigheid krijgt dan een sterk 
accent, maar sturing op doelmatigheid minder. De fasen van aanbesteden worden conform 
het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gevolgd. Echter de fase van evaluatie en nazorg is 
slecht ontwikkeld.  
 
In het aanbestedingsbeleid is niet expliciet duidelijk welk mandaat het college heeft gekregen 
van de raad. Ook zijn er geen afspraken gemaakt dat het college een (actieve) 
informatieplicht heeft naar de raad, wanneer het college substantieel afwijkt van het beleid. 
 
 
Aanbevelingen 
Het onderzoek door de Rekenkamercommissie naar de wijze waarop invulling en uitvoering 
wordt gegeven aan de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, leidt tot een zevental 
aanbevelingen. Daarbij wordt aangegeven, in het belang van een heldere scheiding van 
rollen en verantwoordelijkheden op welk terrein – raad, college, management – de 
aanbeveling van toepassing is. 
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De rekenkamercommissie beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
kwaliteit van het inkoop- en aanbestedingsproces.  
 
De aanbevelingen betreffen voornamelijk zaken die de bedrijfsvoering raken, daarvan heeft 
het management aangegeven deze nagenoeg allemaal over te nemen. Het college staat 
daar achter. 
 
Aan het college wordt geadviseerd de tabel met drempelwaarden, bij welke bedragen moet 
er iets gebeuren in het inkoop en aanbestedingsbeleid, geldig voor de gemeente Bergen, te 
herijken op het moment dat de Europese grenswaarden worden aangepast. Door een besluit 
te nemen over de eigen lokale drempelwaarden en dat te communiceren naar het 
management en betrokkenen. Daarnaast wordt geadviseerd grensoverschrijdende 
aanbesteding en wezenlijke wijzigingen in bestekken, te publiceren op de Tender Electronic 
Daily. 
 
De aanbeveling aan de raad is een kaderstellend beleid inzake het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid te (laten) formuleren, dat te vertalen in een verordening en daarover 
een concreet besluit te nemen. 
 
Algemene Raadscommisie 
De raadscommissie adviseert de raad om de rapportage voor kennisgeving aan te nemen, 
omdat het aanbevelingen betreft die de bedrijfsvoering raken, waarvan de organisatie heeft 
aangegeven deze nagenoeg allemaal over te nemen.  Het college staat daar achter. In de 
raad de toezegging vragen aan het college dat zij een verordening aan de raad zal 
voorleggen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?  
Bij een positief besluit van de raad, wordt een verbetertraject voor het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en de uitvoering ervan gestart. Dit traject leidt tot een optimalisering 
van een rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?  
Op 16 september heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoeksrapport naar het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid aan de raad aangeboden. Het is aan de raad om hierop te reageren.  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?  
Bij de uitvoering van het raadsbesluit is het management en het college betrokken.  
 
 5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?  
Dit is niet van toepassing, aangezien het aanbevelingen betreft van onze onafhankelijke 
Rekenkamercommissie. Daar wordt wel of niets meegedaan. In dit geval neemt het 
management deze nagenoeg allemaal over. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt  
de raad daarover gerapporteerd?  
Er zijn geen termijnen afgesproken voor het besluit over de verordening. Realistisch is dat te 
doen ná de aanpassing van de Europese grenswaarden aanbesteden en het besluit van het 
college over de lokale drempelwaarden. Gezien de ambtelijke reactie op het concept rapport 
worden er ook al aanbevelingen uitgevoerd.   
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?  
Hiervoor zijn geen extra middelen nodig. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?  
De raad moet niets. De raad neemt al dan niet een besluit op basis van de conclusies en 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en eerder gemaakte opmerkingen en 
aanbevelingen uit de algemene raadscommissie.  
 
Bijlage: 
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Inkoopbeleid gemeente Bergen 
 
 
Bergen, 14 oktober 2009 
 
Algemene Raadscommissie 
 
Raadsgriffier           Voorzitter Raadscommissie 
 
 
A.M. Kooiman                                                            M. Hobbelt – Stoker 
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