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Aan de Raad, 

In februari 2013 heeft de Rekenkamercommissie het rapport "De werking van het inkoopbeleid" aan de 
raad aangeboden. De conclusies van de Rekenkamer in dit rapport waren: 

a. De nota "inkoop en aanbesteding"is verouderd. Het beleid is defensief van aard en de 
meerwaarde van de inkoopfunctie wordt niet onderkend. Het ontbreekt aan centrale 
inkoopinformatie en er is onvoldoende inkoopkennis in de organisatie aanwezig. 

b. Het inkoopbeleid leeft niet overal in de organisatie en niemand is er integraal voor 
verantwoordelijk. 

c. Het inkoopmodel is decentraal vormgegeven, waarbij er tussen afdelingen en 
budgetverantwoordelijken grote verschillen zijn in kennis en inzicht t.a.v. besparingen, 
kwaliteitsverbeteringen, duurzaamheid en social return on investment. 

d. Het contractbeheer en -management dient verbeterd te worden. 

Met de volgende acties hebben wij invulling gegeven aan de aanbevelingen a, b en c van het rapport van 
de Rekenkamercommissie: 
- Op 1 juli 2013 zijn wij aangesloten bij het Inkoopbureau West-Brabant. 
- Eén van de eerste werkzaamheden die door het Inkoopbureau is opgepakt, is het opstellen van een 

nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat is vastgesteld in februari 2014 
- Op afdelingen is voorlichting gegeven over het nieuw vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid 

alsmede de Aanbestedingswet. 
- Zowel in 2014 als in 2015 is door het management team van onze organisatie een centrale 

inkoopkalender opgesteld. Op basis van deze inkoopkalender wordt de inzet van het Inkoopbureau 
bepaald. 

- Maandelijks verstrekt het Inkoopbureau inzicht aan welke inkooptrajecten zij werkt en tweemaal per 
jaar vindt hierover overleg plaats met het management team. 

Op dit moment is begonnen met het opstarten van het contractbeheer en - management. Daarmee wordt 
ook aanbeveling d opgevolgd. 

In 2014 is het Inkoopbureau 305 dagdelen actief geweest in de gemeente Steenbergen. O.a. zijn de 
volgende werkzaamheden opgepakt: 

« Er zijn 8 inkooptrajecten afgerond. T.o.v. de begrote bedragen is er een besparing gerealiseerd van 
circa 0 76.000,- op jaarbasis, waarvan een belangrijk deel betrekking heeft op riolering. 

» Daarnaast zijn er nog 5 trajecten opstart die nog niet in 2014 zijn afgerond. 
» De gemeente Steenbergen heeft via het Inkoopbureau aan 10 regionale of gezamenlijke 

inkooptrajecten deelgenomen. 
» Het Inkoopbureau kent ook een helpdeskfunctie voor die inkooptrajecten die niet geheel begeleid 

worden door het Inkoopbureau. In 2014 hebben de medewerkers van de gemeente Steenbergen 
hiervan voor 33 dagdelen gebruik gemaakt 



Een uitgebreide rapportage van het Inkoopbureau over haar activiteiten in 2014 treft u bij deze 
raadsmededeling aan. 

Het Inkoopbureau doet in haar jaarrapportage een drietal aanbevelingen: 
» Er wordt veel gebruik gemaakt van de helpdeskfunctie van het Inkoopbureau. Dit is een goede 

ontwikkeling. Het inkoopbureau geeft als aanbeveling om in 2015 een opleidingstraject gericht op 
onderhandse aanbestedingen te doen. 

» Standaard wordt 1507o van de geprognotiseerde dagdelen gereserveerd voor gezamenlijke trajecten. 
Het inkoopbureau geeft als aanbeveling om met zoveel mogelijk gezamenlijke trajecten deel te 
nemen. 

« Wanneer aan het college een voorstel tot afwijking van het inkoopbeleid wordt voorgelegd, dient hierbij 
inzage geven te worden in de voor- en nadelen om af te wijken van het inkoopbeleid. 

Alle drie de aanbevelingen worden door ons onderschreven en zullen worden opgepakt in 2015. 

De opdracht om te bezuinigen middels inkoop komt op verschillende manieren in de begroting tot 
uitdrukking: 
» Zoals hierboven aangegeven hebben we in 2014 via het Inkoopbureau op jaarbasis ruim 0 76.000,-

bezuinigd. Een belangrijk deel hiervan (C56.600,-) heeft betrekking op riolering en heeft alleen 
invloed op het tarief rioolheffing en leidt niet tot een bezuiniging in de begroting. 

» Wij doen mee met de gezamenlijke trajecten van het Inkoopbureau. Het mantelcontract 
kantoorbenodigdheden levert een bezuiniging op van 0 6.000,-. 

» Daarnaast hebben we nog inkooptrajecten die niet begeleid worden door het Inkoopbureau. Ook 
hierbij worden voordelen behaald, die in de begroting 2015 zijn begroot op C 20.000,- (ondersteuning 
bij bestemmingsplannen en l&A materieel). 

» Voor de WMO-huishoudelijke zorg hebben we regionaal ingekocht (samen met Bergen op Zoom en 
Woensdrecht) met ondersteuning van het Inkoopbureau. De nieuwe wijze van aanbesteding, de 
prestatiegerichte inkoop, levert een voordeel op van C 146.700,-. Dit voordeel is ingezet om de 
bezuiniging van het rijk op huishoudelijke zorg te kunnen opvangen. 

» De inkoop voor de nieuwe taken die zijn overgekomen op het gebied van jeugd en WMO zijn regionaal 
ingekocht met ondersteuning van het Inkoopbureau. Omdat dit nieuwe taken betreffen is het moeilijk 
om vast te stellen of hierop een inkoopvoordeel is behaald en daarnaast is er fors door het Rijk 
bezuinigd op deze taken. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, tan de loco-s 

I J.A.M. Vos R.A.J gers 
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