
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 27 mei 2010  

 

Bundelnummer : 5  
 

 
Onderwerp  : Rapport rekenkamercommissie "Van coördinatie naar control" (inkoopbeleid) 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het rekenkamer-rapport "Van coördinatie naar control" vaststellen als aanvullend beleidskader voor het 
gemeentelijk inkoopbeleid. 

2. Het college opdracht geven de aanbevelingen in het rapport 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. 

3. Het college opdragen te onderbouwen dat de gemeentelijke inkoop in de praktijk integer verloopt. 

 
Inleiding 
Het rekenkameronderzoek inkoop “Van coördinatie naar control” geeft antwoord op de vraag: In hoeverre is 
het gemeentelijke inkoopbeleid doelmatig, doeltreffend en integer? 
Het college heeft op 26 januari 2010 een schriftelijke reactie op het rapport aan de rekenkamercommissie 
gegeven. Daarbij liet het college weten dat er verdere professionalisering zal plaatsvinden wat betreft 
gemeentelijk inkoop. 
Tijdens de raadsrotonde van 28 januari 2010 heeft de rekenkamercommissie het rapport toegelicht.  
In het raadsdebat op 18 februari 2010 hebben zowel de fracties als het college uitgesproken de conclusies 
te delen en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen. Artikel 24 van het reglement 
van orde voorziet er vervolgens in dat de raad na toetsing door raadsvoorzitter, college en presidium een 
formeel besluit neemt over het rapport. Daarvoor dient dit raadsvoorstel. 
 
Toelichting 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van de rekenkamercommissie zijn de volgende: er kan een 
slag worden gemaakt in het borgen van het inkoopbeleid en het naleven van dit beleid. De samenwerking op 
regionaal niveau kan meer structureel worden ingericht en er kan organisatiebreed meer gebruik worden 
gemaakt van de diensten van de inkoopcoördinator.   
 
Meetbaar effect 
Goed uitgevoerd inkoopbeleid leidt 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.  
 
Argumenten/hoofdpunten 
In het raadsdebat bleek dat de raad het rapport van de rekenkamercommissie onderschrijft. Er is in de raad 
niet aangedrongen op het aanreiken van een echt beleidskader inkoop, dat de raad dan vast zou moeten 
stellen. Dit is niet per se nodig: de conclusies en aanbevelingen van het rekenkamerrapport zijn in feite een 
aanvullend beleidskader voor het gemeentelijk inkoopbeleid. Dit dient te worden uitgewerkt in 
uitvoeringsacties. In het raadsdebat werd daartoe een accent gelegd op de volgende drie aspecten: 
- objectiever en transparanter maken van de inkoop met prestatie-indicatoren; 
- onderbouwen van een integer verloop van de gemeentelijke inkooppraktijk; 
- een planmatige en vlotte omzetting van de rekenkamer-aanbevelingen naar de inkooppraktijk. 
 
Kanttekeningen 
a. De rekenkamercommissie heeft een gedegen rapport geleverd; 
b. Het onderzoek is soepel verlopen door goede medewerking vanuit de organisatie. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Er zijn op dit moment geen extra kosten verbonden aan dit voorstel. 
 



Uitvoering 
Hoofdstuk 3 van het rekenkameronderzoek biedt de handvatten om het inkoopbeleid te verfijnen. 
Samengenomen en samengevat zijn dat de volgende. Hiervoor dient het college van B&W uitvoeringsacties 
in gang te zetten en de raad daarover te informeren: 
- het SMART ofwel meetbaar en verantwoordbaar maken van de inkooppraktijk; 
- de toegestane afwijkingen van inkoopregels slechts bij uitzondering en altijd transparant toe te passen; 
- formaliseren van de regionale samenwerking voor inkoop; 
- het versterken van de rol van de inkoopcoördinator en de instrumenten voor het inkoophandboek; 
- het objectiveren van preferred-supplier-lijsten; 
- het checken van integer handelen rond inkoop. 
 
Het raadspresidium, 
 
 
 
 
J. van Urk    JP.M. Alberse, 
raadsgriffier    voorzitter 
 


