
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, BUNDELNR. 5 
 
Onderwerp: Raadsbesluit rekenkameronderzoek inkoopbeleid 

Voor welke cyclus: 5
e
 cyclus 2010, raadsvergadering 27 mei 2010 

 Raadsrotonde 

 Gemeenteraadsvergadering 

Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen 

 half uur 

 drie kwartier 

 vijf kwartier 

 twee uur 

Indien raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 

 

 twee en een half uur 

Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Door het vaststellen van het rekenkamer-rapport "Van coördinatie naar control" 
wordt dit het aanvullend beleidskader voor het gemeentelijk inkoopbeleid. Goed 
uitgevoerd inkoopbeleid leidt overigens niet per definitie tot besparing. Thans 
ontbreken prestatie-indicatoren om het inkoopbeleid wel aan te ijken. Die 
indicatoren zijn te formuleren na het concretiseren van inkoopdoelen. Dit draagt 
bij aan de evaluatie van een zo goed en goedkoop mogelijke inkooppraktijk. Het 
college dient de aanbevelingen in het rapport daarom om te (laten) zetten in 
concrete verbeteracties voor het inkopen en deze te voorzien van een planning 
en prestatie-indicatoren, en daarover de raad te informeren. Tevens krijgt het 
college de opdracht college te onderbouwen dat de gemeentelijke inkoop in de 
praktijk integer verloopt.  

Aan raadsleden mee 
te zenden stukken: 

- Raadsvoorstel over rekenkameronderzoek inkoopbeleid. 
 

Achterliggende 
stukken: 

De eerder in de procedure al verspreide documenten: 
- Rekenkameronderzoek  inkoopbeleid; 
- Brief college met bestuurlijke wederhoor op rekenkameronderzoek 

inkoopbeleid & communicatie; 
- Raadsverslag van raadsdebat rekenkameronderzoek inkoopbeleid. 
- Plus: B&W-besluit m.b.t. uitvoeringsgevolgen van bijgaand raadsvoorstel. 

Wie moet bericht van 
raadsbehandeling 
krijgen? 

De voorzitter/leden van de voormalige rekenkamercommissie en hun externe 
secretaris/onderzoeker, en de voormalige raadsleden die woordvoerder waren in 
het raadsdebat van 18 februari 2010. 

Opmerkingen 
van het Presidium: 

Het presidium leidt het raadsvoorstel door naar de gemeenteraad. 

Portefeuillehouder: G. van Balveren 

Meer informatie bij:  Jeroen van Urk, raadsgriffier 
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl , tel. 0315 292310 of 06 813161706 

Opmerkingen 
raadsgriffie 

Op 18 februari 2010 voerde de gemeenteraad een open debat over het 
onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over communicatie. Volgens 
het reglement van orde (RvO) is het sluitstuk van de procedure dat de 
gemeenteraad de uitkomst van dit debat vastlegt in een raadsbesluit. Daarvoor 
dient dit raadsvoorstel. Conform RvO is het concept raadsbesluit opgesteld door 
de raadsgriffier en daarna eerst getoetst bij J.P.M. Alberse, de raadsvoorzitter 
die het debat erover leidde. Hij was daarmee akkoord. Eveneens conform RvO is 
het ontwerp raadsbesluit daarna voorgelegd aan B&W voor een reactie op de 
uitvoeringsgevolgen van het ontwerp raadsbesluit voor het gemeentebestuur en 
de ambtelijke organisatie. De reactie van het college luidt: "We nemen de 
uitvoering ter hand in lijn met hoe we eerder gereageerd hebben en de reactie 
van de raad". Deze reactie van de raad wordt vastgelegd met het raadsbesluit en 
is daarmee bepalend voor gewenste beleid. 

 



 


