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Onderwerp 
nadere informatie over inhoud en proces omtrent het onderzoek van de Rekenkamercommissie, getiteld: 
De werking van het inkoopbeleid 

Steenbergen; 6 maart 2013 

Aan de Raad, 
In de commissie Ruimte&Economie van 6 februari j . l . heeft de Rekenkamercommissie het rapport "De 
werking van het inkoopbeleid" gepresenteerd. Naar aanleiding van deze presentatie heeft het presidium 
gevraagd om nadere informatie omtrent de verzoeken van de Rekenkamercommissie en een reactie op 
de inhoud en het proces rondom het eerder genoemde rapport. 

Proces 
De Rekenkamercommissie heeft op 21 december 2012 het concept rapport over de werking van het 
inkoopbeleid in de gemeente Steenbergen aan ons college aangeboden, met het verzoek uiterlijk 16 
januari 2013 te reageren op de conclusies en aanbevelingen. In onze bestuurlijke reactie hebben wij 
opgenomen dat wij de bevindingen en conclusies zullen meenemen bij de op stapel staande actualisatie 
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en bij de heroriëntatie op de organisatie van de inkoop. 

In onze reactie hebben wij ook aangegeven dat wij het niet beschikbaar zijn van de reactie van de 
Rekenkamercommissie op de ambtelijke reactie als een handicap hebben ervaren adequaat op het 
rapport te reageren. 

Toen wij op 22 januari 2013 de reactie van de Rekenkamercommissie in het kader van hoor en 
wederhoor hebben gekregen, was dat voor ons aanleiding richting gemeenteraad en 
Rekenkamercommissie met een aanvullende reactie te komen. In onze aanvullende reactie zijn wij 
ingegaan op een drietal punten, namelijk de ambtelijke en bestuurlijke houding, het niet marktconform zijn 
van een aantal contracten, waarvoor geen contractverplichting meer bestaat en de toetsing van de 
rechtmatigheid. 

Reactie college op het onderzoek 
Tijdens de bespreking in de commissie is aangegeven dat u nog een bestuurlijk standpunt verwacht. Wij 
onderschrijven grotendeels de conclusies en aanbevelingen zoals die in het rapport van de 
Rekenkamercommissie zijn gedaan. 
Daarnaast willen wij u er op wijzen dat er inmiddels aan de aanbeveling over contractmanagement 
gewerkt wordt en dat ook de automatisering van het "bestel-tot-betaalproces" is opgepakt. 

Inkoopactiviteiten 
Tot nu toe zijn de activiteiten die wij op het terrein van inkoop al ontplooid hebben, niet of onvoldoende 
voor het voetlicht gekomen. Begin 2012 is door ons al geconstateerd dat in de voorafgaande jaren de 
combinatie van een decentraal inkoopmodel met het niet kunnen beschikken over een inkoopprofessional 
de inkoopprestaties op zowel kwalitatief als financieel gebied nadelig beïnvloedden. Een heroriëntatie op 
de inkoopfunctie vonden wij hierdoor op zijn plaats. Met als doelstelling een structurele verbetering, zowel 



financieel als kwalitatief te realiseren, ook met het oog op de nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente 
afkwamen, is contact opgenomen met het Inkoopbureau West-Brabant en zijn daarmee gesprekken 
gevoerd. 

Omdat ook hier het principe van "meten is weten" geldt, is aan het Inkoopbureau West-Brabant gevraagd 
een inkoopscan te maken. Uit deze in november 2012 gepresenteerde inkoopscan blijkt dat van het totale 
inkoopvolume over 2011 een bedrag van 16,5 miljoen Euro te beïnvloeden is. In de inkoopscan zijn ook 
kengetallen opgenomen over aantallen leveranciers en facturen en over lokale en regionale inkoop. 
Verder zijn daarin verbeteractiviteiten benoemd en zijn conclusies en aanbevelingen gegeven. Als gevolg 
van deze scan is direct de conclusie ten aanzien van de reductie van het aantal facturen door de afdeling 
opgepakt. 

Op 23 januari j . l . heeft het Inkoopbureau West-Brabant voor zowel de leden van het management team 
als de leden van de in 2008/2009 actieve werkgroep inkoop een presentatie verzorgd. Gevraagd is naar 
voren te brengen wat naast de werkwijze en taakverdeling tussen vakafdelingen en Inkoopbureau de 
meerwaarde van aansluiting bij het Inkoopbureau West-Brabant is. 

Inkoopbesparingen 
Aan het rapport van de Rekenkamercommissie is een opmerking van de onderzoeker toegevoegd over 
éénmalige en structurele besparingsmogelijkheden op inkoop. Omdat een aantal grote inkoopprocessen 
in prijstechnische zin al professioneel is aanbesteed, verwachten wij dat van de geschetste 
besparingsmogelijkheden in de praktijk maar een gedeelte gerealiseerd kan worden. Wij menen er goed 
aan te doen uw wellicht te hoog gespannen verwachtingen te temperen. Dat laat uiteraard onverlet dat wij 
onze uiterste best zullen blijven doen zo goedkoop mogelijk in te kopen. Hierbij zullen wij ook de in de 
inkoopscan opgenomen aanbevelingen en verbeteractiviteiten betrekken. 

Vervolgstappen 
De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, de resultaten van de inkoopscan en de 
opmerkingen die onze accountant in de management letter 2012 over de naleving van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid heeft gemaakt, nemen wij mee bij de actualisatie van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en bij de herinrichting van de inkoopfunctie. Als onderdeel van de herinrichting van 
de inkoopfunctie zullen wij u in april a.s. een voorstel doen voor 6 dagdelen per week aan te sluiten bij het 
Inkoopbureau West-Brabant. Gevraagd naar de feitelijke invulling van de gevraagde dagdelen heeft het 
Inkoopbureau medegedeeld te streven naar invulling van zoveel mogelijk dagdelen per 1 juli 2013. Vanaf 
1 januari 2014 kunnen alle dagdelen ingevuld worden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. S.C.C.M. Bolten 
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