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Inleiding  
 

 

Conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Steenbergen en het 

Inkoopbureau West-Brabant (hierna Inkoopbureau) is deze jaarlijkse inkooprapportage met 

betrekking tot de inkoopactiviteiten opgesteld. In deze inkooprapportage wordt 

teruggekeken naar de uitvoering van inkoopactiviteiten in 2014 en vooruitgekeken naar de 

planning van inkoopactiviteiten in 2015. 

 

In deze inkooprapportage komen de volgende zaken aan bod: 

 

1. Inkoopteam 

2. Algemene ontwikkelingen op het gebied van inkoop 

3. Doelstellingen gemeente op het gebied van inkoop 

4. Individuele inkooptrajecten en -activiteiten 

5. Regionale inkooptrajecten en -activiteiten 

6. Gezamenlijke inkooptrajecten en –activiteiten 

7. Gerealiseerde en geprognotiseerde inzet 

8. Conclusies en aanbevelingen 

 

Bijlage 1 Overzicht actueel inkoopwerkplan 2014 

Bijlage 2 Overzicht details afgeronde inkooptrajecten 

Bijlage 3 Inkoopwerkplan 2015 

Bijlage 4 Transitie AWBZ en Jeugdzorg 
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1. Inkoopteam 
 

 

Inkoopteam 

Het inkoopteam wat in 2014 voor de gemeente werd ingezet, bestaat uit de volgende 

personen: 

Carla Nuiten      inkoopadviseur 

Hedwig van Aart   inkoopadviseur 

Bjorn Marijnissen   inkoopadviseur 

Angelique Koppenhol   senior inkoopadviseur 

 

Bjorn Marijnissen zal in 2015 niet meer als inkoopadviseur specifiek voor de gemeente 

Steenbergen werkzaam zijn. Maar omdat hij vanaf 2015 is verbonden aan de gemeente 

Woensdrecht, ook onderdeel van de Brabantse Wal samenwerking, en hij het 

contractmanagement voor het Sociaal Domein Brabantse Wal aanstuurt zal hij op regionaal 

gebied vaak met de gemeente Steenbergen van doen hebben.   

 

Contactpersoon 

Voor de gemeente is Rob Bogers, loco-secretaris, de contactpersoon voor het Inkoopbureau 

en inkoopteam. Met hem worden regelmatig de individuele inkooptrajecten, 

inkoopactiviteiten en interne aandachtspunten afgestemd. Vanuit het Inkoopbureau worden 

aan de contactpersoon de nieuwsbrieven en andere algemene informatie toegestuurd. 

 

Bestuur 

Namens de gemeente  heeft Vincent van den Bosch, wethouder, zitting in het algemeen 

bestuur van het Inkoopbureau. Tijdens de bestuursvergaderingen worden onder andere de 

begroting en jaarrekening van het Inkoopbureau besproken en vastgesteld. 

 

Dagelijks Bestuur komende periode (tijdstip 13.30 – 15.30 uur) 

Donderdag 5 februari 2015 

Donderdag 16 april 2015 

Donderdag 4 juni 2015 

Donderdag 8 oktober 2015 

Donderdag 10 december 2015 

 

Algemeen Bestuur komende periode  (tijdstip 14.00 – 15.30 uur) 

Donderdag 2 juli 2015 

Donderdag 26 november 2015 
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2. Algemene ontwikkelingen op het gebied van inkoop 
 

 

Nieuwe Europese Drempelbedragen 

Per 1 januari 2014 zijn de drempelbedragen voor Europese Aanbestedingen aangepast, 

deze zijn geldig voor 2014 en 2015 en zijn voor de gemeenten de volgende bedragen: 

 

Werken    € 5.186.000,- 

Leveringen en Diensten €    207.000,- 

 

Nieuwe Europese Richtlijnen 

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn op 28 maart gepubliceerd in het Europees 

Publicatieblad, 20 dagen na publicatie zijn de richtlijnen in werking getreden. Vanaf die dag 

hebben de lidstaten 2 jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen te implementeren in nationale 

wetgeving. Daarna moeten ook decentrale overheden de nieuwe regels toepassen. 

 

Het gaat om een pakket van drie richtlijnen:  

 richtlijn 2014/23/EU over concessieovereenkomsten,  

 richtlijn 2014/24/EU over klassieke overheidsopdrachten 

 richtlijn 2014/25/EU over het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en  

    energievoorziening, vervoer en postdiensten. 

 

De nieuwe richtlijnen bevatten een aantal belangrijke wijzigingen: 

 het onderscheid tussen IIA- en IIB-diensten komt te vervallen. Daarvoor in de plaats 

komt   een nieuw regime voor sociale en andere specifieke diensten; 

 meer flexibiliteit in de procedures; 

 er is een nieuwe procedure, het innovatiepartnerschap, toegevoegd waarin aanbieders 

kunnen worden aangemoedigd met innovatieve oplossingen voor specifieke problemen 

te komen; 

 elektronisch aanbesteden: voor 18 april 2018 moet het aanbestedingsproces volledig 

elektronisch verlopen in alle lidstaten.  

 

Nederland heeft tot 18 april 2016 de tijd om de nieuwe richtlijnen te implementeren in de 

nationale wetgeving. Tot die tijd moet de huidige Aanbestedingswet 2012 worden 

toegepast, waarin de vigerende Europese Richtlijnen zijn opgenomen.  

 

Evaluatie van de Aanbestedingswet 

In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de wet uiterlijk 1 april 2015 wordt geëvalueerd. In 

juli 2014 is het ministerie van Economische Zaken gestart met de evaluatie.  

 

Met de evaluatie wil men nagaan of de ambities van de wet zijn behaald en welk effect de 

wet in de praktijk heeft. De ambities van de Aanbestedingswet: 

 verbeteren van de toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten. 

 verbeteren van de naleving van de aanbestedingsregels. 

 verlagen van de administratieve lasten. 

 uniformering van de aanbestedingspraktijk. 

 ruimte bieden aan innovatie en duurzaamheid. 

 

Het ministerie van Economische Zaken laat 3 onderzoeken uitvoeren door 3 

onderzoeksbureaus; KWINK groep onderzoekt de toegang van het mkb tot 

overheidsopdrachten, Ecorys onderzoekt de lastenontwikkeling en Significant doet een 

nalevingsmeting. De onderzoeksrapporten worden rond maart 2015 opgeleverd.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0243.01.ENG
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3. Doelstellingen gemeente op het gebied van inkoop 
 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. is door de nieuwe gemeenteraad 

en/of het nieuwe college van burgemeester en wethouders het Coalitieakkoord gemeente 

Steenbergen 2014-2018 opgesteld. 

 

De speerpunten hieruit die ook van invloed kunnen zijn op inkoop zijn: 

 

Algemeen: 

 Regionale samenwerking mits aantoonbare/ meetbare realisatie van de volgende 

doelen:  vermindering kwetsbaarheid, verhoging deskundigheid en vermindering kosten 

 Vraaggericht werken 

 Stimulering lokale economie 

 

Specifieke onderwerpen: 

 Veiligheid en Verkeer; verbeteren veiligheid (o.a. fietsroutes), sober en doelmatig. 

 Zorg en onderwijs; integrale benadering van zorg en onderwijs en samenwerking in de 

regio.  

 Sport en Cultuur; voorzieningen behouden, maar besparingen realiseren door 

privatisering exploitatie. 

 Economie en Recreatie; stimulering recreatie (o.a. ontwikkeling jachthaven en 

Landschap van Allure). 

 Inrichting en Beheer Openbare Ruimte; kwaliteit openbare ruimte verbeteren en 

koppelen aan recreatie met stimulans voor agrarische activiteiten met zorg, duurzame 

energie en recreatie. 

 Duurzaamheid en Innovatie; stimulering zonne-energie, glasvezelnet via 

breedbandfonds Brabant en daarnaast zoveel mogelijk economisch verantwoord afval 

inzamelen. 

 

In de loop van 2e helft van 2014 is besproken met de contactpersoon, of en zo ja welke 

doelstellingen op inkoopgebied hieruit voor de komende jaren voortvloeien. 

 

Inkoopdoelstellingen die voor 2014 waren vastgesteld en ook in 2015 doorlopen: 

 Implementatie van het nieuwe Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, het Inkoophandboek en 

de Algemene voorwaarden; 

De implementatie is succesvol afgerond al zal ook in 2015 aandacht blijven voor 

toelichting op het beleid en het toepassen van het Inkoophandboek.  

 Professionaliseren van de inkoopfunctie binnen de gemeente Steenbergen; 

De inkoopadviseurs ondersteunen bij de inkooptrajecten volgens het inkoopplan, 

daarnaast zijn de inkoopadviseurs in 2014 steeds vaker ingeschakeld als helpdesk bij 

trajecten buiten het werkplan (begroot aantal dagdelen 24, gerealiseerd aantal dagdelen 

32) 

 Duurzaam inkopen en het Social Return On Investment (sociaal inkopen) nader uitwerking 

geven bij de nog uit te voeren inkooptrajecten;  

De inkoopadviseurs sturen waar mogelijk actief op het verwerken van duurzaamheids- en 

SROI-criteria bij inkooptrajecten (in twee inkooptrajecten in 2014 zijn 

duurzaamheidscriteria toegepast conform Agentschap NL). 

 Implementeren van de nieuwe Europese Richtlijnen; 

Dit wacht op nadere implementatie in de Aanbestedingswet (zie hoofdstuk 2). 

 Het verder invoeren van digitaal aanbesteden, eventuele trainingen en uitwisseling van 

ervaringen met inkoop en de interne gebruikers; 

In 2015 zullen afgeronde inkooptrajecten worden geëvalueerd en gedeeld binnen de 

gemeente. Inkooptrajecten zullen in 2015 zoveel mogelijk digitaal verlopen. 

 Bij inkoop en aanbesteden aandacht voor lokale en regionale partijen; 

Daar waar mogelijk worden lokale en regionale partijen betrokken bij onderhandse 

aanbestedingen. 
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 De gemeente dient een structurele besparing van € 200.000,- te realiseren, middels 

inkoop; 

De afgeronde individuele trajecten welke zijn begeleid door het Inkoopbureau hebben een 

resultaat gerealiseerd van circa € 76.000,- structurele besparing per jaar 

(begrotingsbedrag – gegund bedrag). Deze dragen deels bij aan de besparing, komen ook 

deels ten goede aan de rioolheffing voor de burgers. De totale besparing gedurende de 

looptijd van de afgesloten contracten bedraagt ruim € 515.000,-. 

 

Traject 
Totaalresultaat per 

jaar 

Max. 
contractduur 

incl. optiejaren 

Totaalresultaat max. 
contractduur 

Rioolreiniging  €              3.289,00  4  €                   13.156,00  

Kolkenreiniging  €            10.158,00  1  €                   10.158,00  

Ontwikkeling afdeling Beleid  €              1.500,00  eenmalig  €                     1.500,00  

Preventief onderhoud 
pompinstallaties  €              1.000,00  

4 
 €                     4.000,00  

Renovatie hoofdgemalen  €            21.098,00  2  €                   42.196,00  

Renovatie drukriolering  €            21.088,00  4  €                   84.352,00  

Privatisering jachthaven  €              9.000,00  30  €                 270.000,00  

Privatisering Cromwiel  €              9.000,00  10  €                   90.000,00  

   €          76.133,00     €               515.362,00  

 

 

Vanuit het Inkoopbureau is ook ingespeeld op de regionale samenwerkingen, specifiek voor 

Steenbergen die met de Brabantse Wal. De senior inkoopadviseur is sinds 2015 zowel aan 

de gemeente Steenbergen als aan de gemeente Woensdrecht verbonden om qua 

coördinatie de communicatielijnen kort en overzichtelijk te houden.     

 

  



        Inkooprapportage jaar 2014 / 2015  7 van 23 

4. Individuele inkooptrajecten en -activiteiten 
 

 

In bijlage 1 is het inkoopwerkplan 2014 opgenomen, waarin ook de individuele 

inkooptrajecten en –activiteiten zijn vermeld. In bijlage 2 is per afgerond inkooptraject een 

gedetailleerd overzicht opgenomen. In deze paragraaf worden de belangrijkste zaken kort 

aangestipt. 

 

Afgeronde inkooptrajecten 

Van de inkooptrajecten die in 2014 zijn afgerond zijn onderstaande bijzonderheden / 

aandachtspunten / update te vermelden: 

 

 Rioolreiniging, is Europees aanbesteed 

 Kolkenreiniging, meervoudig onderhandse aanbesteding 

 Ontwikkeling afdeling beleid, meervoudig onderhandse aanbesteding 

 Preventief onderhoud pompinstallaties, meervoudig onderhandse aanbesteding 

 Renovatie hoofdgemalen en randvoorzieningen, meervoudig onderhandse aanbesteding 

 Renovatie drukriolering, is Europees aanbesteed 

 Privatisering jachthaven, is Europees aanbesteed, waarna een kort geding is 

aangespannen door de afgewezen partij. Gemeente Steenbergen is door de rechter in het 

gelijk gesteld. 

 Privatisering Cromwiel, is Europees aanbesteed, ondanks interesse van meerdere partijen 

tijdens de marktconsultatie zijn er slechts twee inschrijvingen ontvangen. 

 

Lopende inkooptrajecten 

Van de inkooptrajecten die vanuit 2014 doorlopen in 2015 zijn onderstaande 

bijzonderheden / aandachtspunten / update te vermelden: 

 

 Aanschaf papiercontainers 

In 2014 is een start gemaakt met het opstellen van het programma van eisen. Na 

aanbesteding begin maart 2015, zal per medio 2015 gestart kunnen worden met de huis-

aan-huis inzameling van oud papier en karton met nieuwe papiercontainers. 

 Asfaltonderhoud 

In 2014 is onderzoek verricht voor de aanpak van het asfaltbestek. Het bestek is begin 

maart 2015 gepubliceerd en zal april aanbesteed worden. 

 Meten en monitoren 

Plan van aanpak is geschreven voor het kernteam ter voorbereiding op de aanbesteding 

die plaatsvindt in 2015. 

 Rioolrelining 

Het bestek is in maart 2015 gepubliceerd en zal in april aanbesteed worden. 

 WMO hulpmiddelen 

Eind 2014 is besloten deel te nemen aan het gezamenlijk inkooptraject West-Brabant 

geïnitieerd door het Inkoopbureau. De aanbesteding vindt plaats in maart 2015. 

 

Helpdeskvragen 

In 2014 zijn onderstaande helpdesk vragen behandeld: 

 

 Advies offerteaanvraag sloop voormalig Stadskantoor, afdeling Eigendom en Beheer; 

 Advies ten behoeve van memo exploitatie buitenbaden, afdeling Beleid; 

 Advies offerteaanvraag gladheidsbestrijding fietspaden, afdeling Realisatie en Beheer; 

 Advies offerteaanvraag aanschaf twee containers voor de milieustraat, afdeling 

Realisatie en Beheer; 

 Begeleiding offerteaanvraag inzameling KCA, afdeling Realisatie en Beheer; 

 Advies offerteaanvraag aanpassing dak stalling brandweer, afdeling Eigendom en 

Beheer; 

 Advies RAW-bestek asfaltonderhoud, afdeling Realisatie en Beheer; 

 Advies renovatie entree gemeentehuis Steenbergen, afdeling Eigendom en Beheer; 
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 Advies afronding zonnepanelen gemeentehuis Steenbergen, afdeling Eigendom en 

Beheer; 

 Advies inzet Alphahulp in de huishouding, afdeling Beleid. 

 Voorbeeld bestek aanbesteding subsidieadviseur, afdeling Staf 

 Advies sloop Yacintaschool, afdeling Eigendom en Beheer 

 Begeleiding contractvorming adviesdienst afvalwaterlozing glastuinbouw, afdeling 

Realisatie en Beheer 

 Advies offerteaanvraag en beoordeling informatiepanelen Brabantse Wal, afdeling Beleid 

 Advies aanbesteding archiefwerkzaamheden, afdeling Ondersteuning 

 Advies aanbestedingsprocedure grootformaat printer, afdeling Ondersteuning 

 Advies/ informatie uitvoering duurzaamheidsnota, afdeling Beleid 

 Beantwoording vragen offertetraject mediatraining, afdeling Publiekszaken 

 Beantwoording vragen offertetraject publicaties gemeente, afdeling Publiekszaken 

 

Helpdeskvragen hebben vaak te maken met rechtmatigheidsvragen, die vervolgens ook tot 

afwijkingen op het inkoopbeleid kunnen leiden.  

 

Strategische inkoopactiviteiten 

Naast begeleiding van inkooptrajecten en beantwoording van helpdeskvragen is in 2014 ook 

een aantal strategische inkoopactiviteiten uitgevoerd: 

 

 Accountantscontrole afgestemd met Inkoop; 

 Implementatie nieuwe Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, het inkoophandboek en de 

algemene voorwaarden; 

 Opstellen inkooprapportage(s) ten behoeve van gemeente Steenbergen; 

 Voorlichting/ presentatie Inkoop aan lokale ondernemers om een toelichting te geven op 

de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van de gemeente Steenbergen. 
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5. Regionale inkooptrajecten en -activiteiten 
 

 

In bijlage 1 is het inkoopwerkplan 2014 opgenomen, waarin ook de regionale 

inkooptrajecten en –activiteiten zijn vermeld. Hierin is te zien aan welke regionale trajecten 

en activiteiten de gemeente deelneemt. In bijlage 2 is per afgerond inkooptraject een 

gedetailleerder overzicht opgenomen. In deze paragraaf worden de belangrijkste zaken 

even kort aangestipt. 

 

Ook in 2014 is er regionaal samengewerkt op gebied van inkoop. Hierbij is sprake van 

samenwerking tussen twee of meer gemeenten. 

 

Omdat deze trajecten niet openstaan voor alle bij het Inkoopbureau aangesloten 

gemeenten, voldoen ze daarmee niet aan de spelregels voor gezamenlijke trajecten. Deze 

trajecten worden daarom onder de regionale inkooptrajecten geschaard. De benodigde 

capaciteit van de in te zetten inkoopadviseurs wordt hierbij op het conto van de individuele 

capaciteit van de betreffende gemeenten geschreven, verdeeld op basis van inwoneraantal.    

 

 

Lopende inkooptrajecten 

Van de lopende inkooptrajecten zijn onderstaande bijzonderheden / aandachtspunten / 

update te vermelden: 

 

Naam aanbestedingstraject 
Markt-

benadering 
Inkoopadviseur Regio 

Deelname 
gemeente 

Deeltaxi* regionaal 
Robert in 't 

Groen 
West-Brabant ja 

Optimalisatie afdruk- en 
scanfunctionaliteit  

regionaal 
Marianne van 
den Kieboom 

West-Brabant / 
Zeeland 

ja 

PI-systeem  regionaal 
Yvonne van 
Boxmeer 

West-Brabant ja 

Verwerking kunststof afval  regionaal Hugo ’t Hart West-Brabant ja 

WMO Hulp bij het Huishouden 
Brabantse Wal  

regionaal Bjorn Marijnissen West-Brabant ja 

WMO Hulpmiddelen WB  regionaal Arno Maas West-Brabant ja 

 

* Bij deze trajecten worden de gerealiseerde dagdelen niet direct, maar via een andere 

entiteit in rekening gebracht.  

 

Strategische inkoopactiviteiten 

Naast begeleiding van reguliere inkooptrajecten en beantwoording van helpdeskvragen is in 

2014 ook een aantal strategische inkoopactiviteiten in regionaal verband uitgevoerd. 

Het betreft contractmanagement WMO hulpmiddelen West-Brabant (huidig contract) en de 

transities in het sociaal domein te weten AWBZ en Jeugdzorg, deze transitie-trajecten zijn 

toegelicht in bijlage 4. De ondersteuning vanuit het Inkoopbureau aan deze transities zijn 

voor 2014 apart gefactureerd.  

Met ingang van 2015 geldt dat dit soort strategische inkoopactiviteiten als aparte nieuwe 

producten/dienstverlening aan de gemeenten worden aangeboden en separaat doorbelast. 

Dit geldt voor contract management WMO hulpmiddelen (contract vanaf 2015) het 

contractmanagement voor het sociaal domein in diverse regio’s en innovatieve contract- en 

aanbestedingsvormen waaronder BVP. 
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Gemeente  Omzet 2012-

2013 

Boeteperc 

2012-

2013

 Boetebedrag 

2012-2013 

 Omzet 2013 - 

2014 

Boeteper

c 2013-

2014

 Boetebedrag 

2013-2014 

 Ouderdomskorting 

per 1 sept 2014  

 Terug te 

vorderen 

Alphen-Chaam 179.599€       10% 17.960€        148.680€         10% 14.868€         12.958€                    45.786€           

Baarle-Nassau 106.341€       5% 5.317€          96.882€           5% 4.844€           7.376€                      17.538€           

Drimmelen 377.194€       10% 37.719€        363.309€         5% 18.165€         30.217€                    86.101€           

Etten-Leur 902.226€       10% 90.223€        749.363€         5% 37.468€         64.652€                    192.343€         

Geertruidenberg 550.025€       10% 55.024€        548.207€         5% 27.410€         65.472€                    147.906€         

Halderberge 539.147€       10% 53.914€        465.400€         2% 9.308€           48.677€                    111.899€         

Moerdijk 614.037€         5% 30.702€         67.417€                    98.118€           

Oosterhout 1.500.119€      10% 150.119€       162.844€                  312.963€         

Rucphen 409.679€       10% 40.967€        408.740€         10% 40.874€         30.133€                    111.974€         

Steenbergen 441.814€         5% 22.091€         52.439€                    74.529€           

Werkendam 267.344€       10% 26.734€        277.580€         10% 27.758€         16.368€                    70.860€           

Woensdrecht 378.162€         5% 18.908€         31.647€                    50.555€           

Woudrichem 164.183€       10% 16.418€        166.975€         10% 16.698€         15.309€                    48.424€           

Zundert 410.536€       10% 41.054€        364.055€         10% 36.406€         27.524€                    104.983€         

Totaal 3.906.274€    385.330€      6.523.323€      455.619€       633.032€                  1.473.981€      

Contractmanagement WMO Hulpmiddelen West-Brabant 

In 2009 is met leverancier Welzorg een overeenkomst afgesloten voor de levering van WMO 

hulpmiddelen voor veertien gemeenten.  

In de contractuitvoering gaat het helaas vanaf het begin af aan niet goed. Welzorg kan haar 

contractueel overeengekomen afspraken al jaren niet nakomen. Begin 2014 is door de 

gemeenten aan het Inkoopbureau om ondersteuning gevraagd. Het Inkoopbureau heeft 

hiervoor een contractmanager toegewezen. De contractmanager is samen met een kernteam 

(Etten-Leur, Werkendam, Rucphen en Drimmelen) de gesprekken aangegaan met Welzorg. 

Financiele resultaten (zie onderstaand schema): 

- De boete conform het contract voor het jaar 2012-2013 (pressiemiddel). Vier gemeenten 

(waaronder Steenbergen) hebben deze boete niet opgelegd maar de boete zoals die door 

Welzorg geïnterpreteerd wordt; 

- Terugvordering niet toegepaste ouderdomskorting (korting op huurbedrag na economische 

afschrijving hulpmiddel) voor 14 gemeenten € 633.031,79;  

- Boete conform contract voor het jaar 2013-2014 voor 14 gemeenten € 455.618,72. 

 

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe aanbesteding WMO 

hulpmiddelen aangezien de huidige overeenkomst met Welzorg op 1 juli 2015 van rechtswege 

expireert. Door de bestuurders is aangegeven het contractmanagement met ingang van het 

nieuwe contract wederom centraal uit te laten voeren door het Inkoopbureau samen met een 

kernteam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



        Inkooprapportage jaar 2014 / 2015  11 van 23 

6. Gezamenlijke inkooptrajecten en -activiteiten 
 

 

In bijlage 1 is het  inkoopwerkplan 2014 opgenomen, waarin ook de gezamenlijke 

inkooptrajecten en –activiteiten zijn vermeld. Hierin is te zien aan welke gezamenlijke 

trajecten en –activiteiten de gemeente deelneemt.  

 

Naast gezamenlijke inkooptrajecten wordt in er binnen het Inkoopbureau ook gewerkt aan 

een aantal strategische inkoopactiviteiten. Deze activiteiten zijn naar onderwerp geclusterd 

binnen teams van inkoopadviseurs. Voorbeelden van deze teams zijn Marktteams en Thema 

teams. Deze teams leveren indirect nog meer toegevoegde waarde in de vorm van 

specialistische marktkennis van Beheer Openbare Ruimte, Bouw, Facilitair & ICT, Financien 

en HRM, GWW en Sociaal domein en themakennis op gebied van contractmanagement, 

innovatieve contract- en aanbestedingsvormen, transities Sociaal Domein en wet- en 

regelgeving. 

 

Marktteams 

Deze marktteams zijn intern (Inkoopbureau) gericht en vervullen een expertrol voor de 

collega inkoopadviseurs door proactief de markt te onderzoeken, informatie vast te leggen 

en relevante ontwikkelingen op het betreffende vakgebied te delen. 

 

Themateams 

De thema teams vervullen een aanvullende rol op de reguliere inkooptrajecten. Deze rol kan 

zijn het uitvoeren van het contractmanagement, het specialistisch ondersteunen van een 

Best Value Procurement (BVP) inkooptraject, het inkooptechnisch ondersteunen van de 

werkgroepen in het Sociaal Domein of het verzorgen van een workshop wet- en 

regelgeving.  

In 2014 hadden deze teams nog een meer intern karakter om een gedegen basis te 

realiseren, voordat we deze producten/dienstverlening breder gaan uitrollen. 

De externe uitvoering van deze strategische activiteiten zal per 2015 gaan plaatsvinden     

en deze wordt separaat in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. 

 

Suggesties 

Uiteraard blijven nieuwe suggesties voor samenwerking op inkoopgebied in de breedste zin 

altijd welkom. Het is echter afhankelijk van interesse onder de gemeenten en capaciteit bij 

het Inkoopbureau of en wanneer de voorgestelde samenwerking kan worden opgepakt. 

Suggesties kunnen worden gemeld op: k.gommers@inkoopwestbrabant.nl 

 

Actuele gezamenlijke inkooptrajecten 

Van de lopende inkooptrajecten zijn onderstaande bijzonderheden / aandachtspunten / 

update te vermelden:  

Naam 
aanbestedingstraject 

Inkoopadviseur Status 
Nieuw 

contract per 
Deelname 
gemeente 

Toelichting 

Abonnementenbeheer Annoeska Haaze lopend 1-2-2015 nee 
Te weinig 

abonnementen  

Accountantscontrole Arjan t Jong lopend 1-7-2015 nee Met Brabantse Wal 

Bomen (Inboet) nog niet bekend 
nog te 
starten 

1-5-2015 nee 
Worden meegenomen in 

projecten 

Elektriciteit  nog niet bekend 
nog te 
starten 

1-1-2017 ja  

Gas  nog niet bekend 
nog te 
starten 

1-1-2017 ja  

Kolkenreiniging Patrick Koster lopend 1-2-2015 ja  

Kopieer- en printpapier Bjorn Marijnissen lopend 1-1-2015 nee  

Strooizout Femke Voorbraak lopend 1-9-2015 ja  

Verkeersborden Patrick Koster 
nog te 
starten 

1-3-2016 
nog niet 
bekend 

 

Wegmarkering nog niet bekend 
nog te 
starten 

1-3-2016 
nog niet 
bekend 

 

mailto:k.gommers@inkoopwestbrabant.nl
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7.    Gerealiseerde en geprognotiseerde inzet 
 
 

Zoals in het inkoopwerkplan 2014 (bijlage 1) is terug te vinden, zijn in 2014 netto 305 

dagdelen voor de gemeente gerealiseerd. Ten opzichte van het aantal dagdelen waar de 

gemeente recht op heeft loopt dit achter. 

 
 

Dagdelen afname bruto / netto / gerealiseerd 
 

Totaal 

Bruto afname aan reguliere dagdelencapaciteit 

(6 dagdelen per week * 44 weken) 
 

264 

Reservering gezamenlijke inkooptrajecten en –activiteiten 

(15 % van de bruto afname tot een maximum van 44) 
 

  40 

Netto beschikbare reguliere dagdelen voor 2014 

(bruto afname – reservering) 
 

224 

Extra afname aan dagdelencapaciteit 

(3 dagdelen per week * 44 weken) 
132 

Totale afname dagdelen voor 2014 

(netto beschikbaar en extra afname) 
356 

 

Gerealiseerde dagdelen tot en met 31 december 2014 
 

305 

 

Resultaat ingezette dagdelen voor 2014 
 

 51 

 

Ten opzichte van de reguliere dagdelencapaciteit is een overschrijding van afgerond  

81 dagdelen (224-305 dagdelen) te vermelden. 

 

De gemeente is wel toegekomen met de beschikbare dagdelen capaciteit. 

Toelichting op het gerealiseerde aantal dagdelen: 

 Bij reeds afgeronde inkooptrajecten zijn gezien de recente samenwerking minder 

dagdelen benodigd geweest, dan vooraf ingeschat. Deze inschatting wordt voor komend 

jaar bijgesteld. 

 Een van de inkoopadviseurs verbonden aan gemeente Steenbergen is deels actief 

geweest voor het Sociaal Domein, wat veel capaciteit vergde.  

 In de geprognotiseerde dagdelen zijn ook dagdelen voor het Sociaal Domein 

opgenomen. Het Sociaal Domein wordt apart doorberekend, waardoor de reeds bestede 

dagdelen niet in mindering zijn gebracht op de geprognotiseerde dagdelen. 

 Afspraak met gemeente Steenbergen is, dat als er dagdelen over zijn van het 

geprognotiseerde aantal extra in te zetten dagdelen, deze worden verrekend met de 

bestede dagdelen voor het Sociaal Domein, alvorens er doorberekening plaatsvindt. 

 

Toegevoegde inkooptrajecten 

Naast de oorspronkelijk aan het begin van 2014 in het inkoopwerkplan opgenomen 

inkooptrajecten zijn onderstaande inkooptrajecten gedurende dat jaar nog toegevoegd: 

 Privatisering Cromwiel 

 Software heffen en innen belastingen en WOZ 

 Rioolrelining 

 WMO-hulpmiddelen 
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Transities: 
 

Naam aanbestedingstraject 
Aantal dagdelen 
gerealiseerd 

Transitie AWBZ Brabantse Wal gemeenten REG-BMN-2014 41,07 

Transitie Jeugdzorg West-Brabant West REG-HHT-2013 29,34 

 
70,41 

 

De gerealiseerde dagdelen voor de transities zijn separaat doorberekend aan de 

samenwerkingen. 

 

De gemeente Steenbergen zal in 2015 2 dagdelen per week extra afnemen bovenop de 

reguliere 6 dagdelen per week. Dit betekent een netto beschikbare capaciteit van 312 

dagdelen voor 2015. In het inkoopwerkplan voor 2015 zijn 351 benodigde dagdelen 

geschat. 

Door actief te sturen en te monitoren is het streven voor 2015 uit te komen met het 

beschikbare aantal van 312 dagdelen. Maandelijks wordt een rapportage met stand van 

zaken verstrekt aan de contactpersoon. Bij mogelijke afwijkingen zal tijdig overleg 

plaatsvinden. 

 

Het werkplan voor 2015 is als bijlage 3 toegevoegd, hierop wordt tevens de prognose voor 

2015 qua dagdelenbesteding vermeld.  
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8. Conclusies en aanbevelingen 
 

Naar aanleiding van deze inkooprapportage kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

 

 De evaluatie van de Aanbestedingswet en implementatie nieuwe Europese richtlijnen in 

de Aanbestedingswet zijn voorzien tussen maart 2015 en april 2016. Voorlopig is voor 

de gemeente op dit gebied nog geen actie nodig, verwachting actie pas 2e helft 2015; 

 Individuele inkooptrajecten; door het jaar heen zijn nieuwe trajecten opgepakt, die niet 

op het inkoopwerkplan vermeld stonden; 

 Helpdesk; De inkoopadviseurs ontvangen veel adviesvragen ten aanzien van 

onderhandse offerteaanvragen, dit is zeker een positieve ontwikkeling;  

 Regionale/ gezamenlijke trajecten: gemeente Steenbergen neemt steeds meer deel aan 

de regionale trajecten, maar deelname aan gezamenlijke trajecten is relatief laag; 

 Gerealiseerde en geprognotiseerde inzet: er zijn minder dagdelen ingezet dan 

geprognotiseerd, oorzaken hiervoor zijn beschreven in hoofdstuk 7; 

  

Naar aanleiding van deze conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

 Naar aanleiding van de gestelde helpdeskvragen kunnen we offerteaanvragen, die qua 

rechtmatigheid niet voldoen aan de inkoop wet- en regelgeving, ondervangen en 

bijsturen. Derhalve willen we de organisatie blijven aanmoedigen om de inkoopadviseurs 

te benaderen voor afstemming van de offerteaanvragen. Aanbeveling om in 2015 te 

kijken naar een opleidingstraject voor medewerkers van gemeente Steenbergen gericht 

op onderhandse aanbestedingen; 

 Standaard wordt 15% van de geprognotiseerde dagdelen gereserveerd voor 

gezamenlijke trajecten. Indien aan zo veel mogelijk gezamenlijke trajecten wordt 

deelgenomen, profiteert de gemeente Steenbergen optimaal van de daarvoor 

gereserveerde capaciteit. Daarnaast vindt door deelname aan gezamenlijke trajecten 

kennisuitwisseling tussen gemeenten plaats en kunnen kwalitatieve en financiële 

inkoopvoordelen behaald worden; 

 Voor een gedegen afweging van het College bij afwijkingen op het inkoopbeleid, zou 

inzage in de voordelen, nadelen en risico’s die samenhangen met bepaalde 

(inkoop)keuzes aan te bevelen zijn.  



 
Bijlage 1: Overzicht werkplan 2014 

Naam aanbestedingstraject Markt-benadering 
Aantal dagdelen 
geschat 

Aantal 
dagdelen 
gerealiseerd 

Status 

Aanleg kunstgrasveld NVS STE-CNN-2015-3428 individueel 0 0 nog te starten   

Aanschaf papiercontainers STE-HAT-2015 individueel 0 1,88 lopend   

Asfalt onderhoud STE-HAT-2013 individueel 10 2,5 gestaakt   

Asfaltonderhoud 2015/2016 STE-HAT-2015 individueel 0 0,75 nog te starten   

Helpdesk inzamelen en verwerken KCA SIW-CNN-2014 individueel 2 2,5 afgerond, contract loopt 

Kolkenreiniging STE-BMN-2014 individueel 10 3,88 afgerond, contract loopt 

Kunstgrasveld VV Steenbergen STE-BMN-2014 individueel 20 2,5 gestaakt   

Meten en monitoren STE-CNN-2015-3372 individueel 0 0,75 nog te starten   

Milieutechnische werkzaamheden STE-BMN-2014 individueel 30 0 nog te starten   

Ontwikkeling Afdeling Beleid STE-HAT-2013 individueel 15 11,25 afgerond, contract loopt 

Ontzorging openbare verlichting STE-???-2014 individueel 40 0 nog te starten   

Preventief onderhoud pompinstallaties STE-BMN-2014 individueel 10 7,12 afgerond, contract loopt 

Privatisering Cromwiel STE-CNN-2014 individueel 20 44,25 lopend   

Privatisering jachthaven Steenbergen SIW-STE-HAT-2014 individueel 30 51 lopend   

Renovatie drukriolering STE-CNN-2014 individueel 30 12,12 afgerond, contract loopt 

Renovatie hoofdgemalen en randvoorzieningen STE-BMN-2013 individueel 8 11,5 lopend   

Rioolreiniging SIW-STE-HAT-2014-04 individueel 20 9,94 afgerond, contract loopt 

Rioolrelining SIW-STE-CNN-2014 individueel 0 1,88 nog te starten   

Software waarderen, heffen en innen WOZ STE-BMN-2014 individueel 15 22,5 afgerond, contract loopt 

Wmo Hulpmiddelen STE-CNN-2014 individueel 10 1 nog te starten   

Aansprakelijkheidsverzekering REG-KBM-2014 regionaal 0 0,52 nog te starten   

Contractmanagement WMO Hulpmiddelen WB REG-CHR-2014 regionaal 5,42 5,43     

Flexwerk Brabant REG-HHT-2014 regionaal 2,93 2,85 afgerond, contract loopt 

Helpdesk RWB 2014 regionaal 0,28 0     

Helpdesk SWWB 2014 regionaal 0,3 0,69     

Optimalisatie afdruk- en scanfunctionaliteit REG-MKM-2013 regionaal 12,9 13,4 lopend   

PI-systeem REG-YVB-2014 regionaal 2,16 3,83 lopend   

Verwerking GFT- en restafval Midwaste REG-HHT-2013 regionaal 0,59 0,15     
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Verwerking kunststof afval REG-HHT-2014 regionaal 0,89 0,59 lopend   

WMO Hulp bij het Huishouden Brabantse Wal REG-BMN-2014 regionaal 5,18 6,22 lopend   

WMO Hulpmiddelen WB REG-AMS-2014 regionaal 5,11 6,49 lopend   

Correcte % gez trajecten STE strategisch 0 0     

Europese richtlijn STE 2014 strategisch 6 0,5     

Helpdesk STE 2014 strategisch 24 33,06     

Implementatie beleid STE 2014 strategisch 15 4,5     

Inkooprapportage STE 2014 strategisch 8 15,81     

Inkoopscan STE 2012 strategisch 0 0     

Overleg contactpersoon STE 2014 strategisch 10 6,44     

Overleg overig STE 2014 strategisch 12 17,06     

  
380,76 304,86 

  

      

  

Beschikbare inzet 2014 
Beschikbare 

inzet 
Werkelijke 

inzet 
Saldo 

Nog te 
gaan tot de 
jaarcapacit

eit op is 

Bruto beschikbaar (44 wk x 6 dagdelen) 264         

Vaste bijdrage gezamenlijke trajecten (15%, gemaximeerd tot 44 
dagdelen) 

39,6         

Netto beschikbaar 224,4 224,40 304,86 80,46 -80,46 

      Conclusie: Ten opzichte van wat de gemeente aan dit jaar aan reguliere capaciteit afneemt zijn er 
per deze peildatum 80 dagdelen meer ingezet. 

 

      Transities: 
     

Naam aanbestedingstraject Marktbenadering 
Aantal dagdelen 
geschat 

Aantal dagdelen 
gerealiseerd 

  Transitie AWBZ Brabantse Wal gemeenten REG-BMN-2014 regionaal 48,71 41,07 

  Transitie Jeugdgezondheidszorg West-Brabant REG-HHT-2013 regionaal 0,45 0 

  Transitie Jeugdzorg West-Brabant West REG-HHT-2013 regionaal 30,91 29,34 

  

  
80,07 70,41 

  Deze trajecten zullen separaat worden gefactureerd. 
      



Bijlage 2: Overzicht details afgeronde inkooptrajecten 
 

Toelichting/ definities: 
 

Begrotingsbedrag 

is de geraamde opdrachtwaarde of het beschikbare budget voor 

de desbetreffende opdracht (dit bedrag mag niet hoger zijn dan 

het bedrag of bedragen van meerdere jaren bij elkaar opgeteld in 

de gemeentelijke begroting) 

Gemiddelde inschrijfsom 
gemiddelde van alle inschrijfsommen, die inschrijvers hebben 

geoffreerd 

Gunningsbedrag opdracht 
de inschrijfsom van de inschrijver die de opdracht gegund heeft 

gekregen 

Begrotingsresultaat 
Begrotingsbedrag - Gemiddelde inschrijfsom (vastgesteld bedrag 

gemeente, geen invloed inkoop) 

Aanbestedingsresultaat 
Gemiddelde inschrijfsom - Gunningsbedrag opdracht 

(toegevoegde waarde/ beïnvloedbaar door inkoop) 

Totaal resultaat Begrotingsbedrag - Gunningsbedrag opdracht 

 

 

Individuele inkooptrajecten 

Inkooptraject titel: Rioolreiniging SIW-STE-HAT-2014-04  

Soort opdracht: Dienst  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Europees  

Aantal genodigden/inschrijvers: 4 

Begrotingsbedrag: € 104.000 voor 2 jaar (2014 + 2015)  

Gemiddelde inschrijfsom: € 137.608 

Gunningsbedrag opdracht: € 97.422 

Begrotingsresultaat: -€ 33.608 

Aanbestedingsresultaat: € 40.186 

Totaal resultaat: 
€ 6.578 voor 2 jaar (€3.289 p.j. gedurende contracttermijn 

van 4 jaar) 

Geraamde dagdelen: 20 

Bestede dagdelen: 10,625 

 

Inkooptraject titel: Kolkenreiniging STE-BMN-2014  

Soort opdracht: Dienst  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Meervoudig onderhands  

Aantal genodigden/inschrijvers: 3 

Begrotingsbedrag: € 50.000 (2014) 

Gemiddelde inschrijfsom: € 47.053 

Gunningsbedrag opdracht: € 39.842 

Begrotingsresultaat: € 2.947 

Aanbestedingsresultaat: € 7.211 

Totaal resultaat: 
€ 10.158 voor 1 jaar in verband met deelname 

gezamenlijke aanbesteding in 2015 

Geraamde dagdelen: 10 

Bestede dagdelen: 3,875 
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Inkooptraject titel: Ontwikkeling Afdeling Beleid STE-HAT-2013  

Soort opdracht: Dienst  

Gunningscriterium: EMVI 

Soort procedure: Meervoudig onderhands  

Aantal genodigden/inschrijvers: 4 

Begrotingsbedrag: € 50.000 eenmalige opdracht 

Gemiddelde inschrijfsom: € 83.050 

Gunningsbedrag opdracht: € 48.500 

Begrotingsresultaat: -€ 33.050 

Aanbestedingsresultaat: € 34.550 

Totaal resultaat: € 1.500 eenmalig 

Geraamde dagdelen: 15 

Bestede dagdelen: 12,75 

 

 

Inkooptraject titel: 
Preventief onderhoud pompinstallaties STE-BMN-

2014  

Soort opdracht: Dienst  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Meervoudig onderhands  

Aantal genodigden/inschrijvers: 4 

Begrotingsbedrag: € 6.000 voor 2 jaar excl. storingen 50 u p.j. (2014 +2015) 

Gemiddelde inschrijfsom: € 7.123 

Gunningsbedrag opdracht: € 5.000 voor 2 jaar incl. storingen 50 u p.j.  

Begrotingsresultaat: -€ 1.123 

Aanbestedingsresultaat: € 2.123 

Totaal resultaat: 
€ 1.000 per jaar incl. storingen gedurende contracttermijn 

van 4 jaar 

Geraamde dagdelen: 10 

Bestede dagdelen: 7,125 

 

Inkooptraject titel: Kunstgrasveld VV Steenbergen STE-BMN-2014  

Soort opdracht: Werk  

Gunningscriterium: 0 

Soort procedure: Meervoudig onderhands GESTAAKT 

Geraamde dagdelen: 20 

Bestede dagdelen: 2,5 

Toelichting Inkoopadviseur heeft meervoudig onderhandse procedure 
geadviseerd, gemeente heeft gekozen voor bouwteam. In 
afwijking van het inkoopbeleid is hiervoor gekozen, omdat er 
onvoldoende tijd was een aanbestedingsprocedure te doorlopen. 
Door de opdracht een op een via een bouwteam te gunnen, is 
Inkoop niet meer betrokken geweest, omdat een aanbesteding 
niet heeft plaatsgevonden. 
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Inkooptraject titel: 
Renovatie hoofdgemalen en randvoorzieningen STE-

BMN-2013  

Soort opdracht: Levering  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Meervoudig onderhands  

Aantal genodigden/inschrijvers: 3 

Begrotingsbedrag: € 110.000 voor 2 jaar (2014 + 2015) 

Gemiddelde inschrijfsom: € 79.609 

Gunningsbedrag opdracht: € 67.805 

Begrotingsresultaat: € 30.391 

Aanbestedingsresultaat: € 11.804 

Totaal resultaat: € 42.195 voor 2 jaar (€ 21.098,- p.j.) 

Geraamde dagdelen: 12 

Bestede dagdelen: 12,75 

 

 

Inkooptraject titel: Renovatie drukriolering STE-CNN-2014 

Soort opdracht: Dienst  

Gunningscriterium: Laagste Prijs 

Soort procedure: Europees  

Aantal genodigden/inschrijvers: 6 

Begrotingsbedrag: € 248.000 voor 2 jaar (2014 + 2015) 

Gemiddelde inschrijfsom: € 233.086 

Gunningsbedrag opdracht: € 205.825 

Begrotingsresultaat: € 14.914 

Aanbestedingsresultaat: € 27.261 

Totaal resultaat: € 42.175 voor 2 jaar ( € 21.088,- pj) 

Geraamde dagdelen: 30 

Bestede dagdelen: 12,375 

Leerpunten: 

 

 Leerpunten vakinhoudelijk:  

  

Bij meer jaren overeenkomsten heeft het de voorkeur prijzen niet 
voor de gehele contractduur vast te zetten, maar een indexering 
toe te passen. Leveranciers hebben veel vragen gesteld over het 
toch mogen toepassen van indexering in plaats van 3 jaren 
werkzaamheden afprijzen. 

  Leerpunten procedureel:  

  

Door wijziging van vaste prijzen naar toepassing van indexering 
van de prijzen was er sprake van een wezenlijke wijziging van de 
opdracht. Er heeft een rectificatie plaatsgevonden via TenderNed 
en de procedure is met 20 dagen verlengd.  

  Leerpunten advisering/algemeen:  

  

De keuzes voor gunning op basis van laagste prijs, met matige 
motivering en het beschrijven van twee merken pompen vormden 
enig risico in deze aanbesteding. Er zijn echter geen vragen of 
bezwaren op gekomen.   
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Inkooptraject titel: Privatisering jachthaven Steenbergen STE-HAT-2014 

Soort opdracht: Dienst 

Gunningscriterium: EMVI 

Soort procedure: 2B dienst Europees 

Aantal genodigden/inschrijvers: 2 

Begrotingsbedrag: € 0 

Gunningsbedrag opdracht: -€ 9.000 (inschrijver betaalt een erfpachtcanon) 

Totaal resultaat: € 9000 per jaar gedurende 30 jaar 

Geraamde dagdelen: 30 

Bestede dagdelen: 30  

 

Inkooptraject titel: Privatisering Cromwiel STE-CNN-2014 

Soort opdracht: Dienst 

Gunningscriterium: EMVI 

Soort procedure: 2B dienst Europees 

Aantal genodigden/inschrijvers: 2 

Begrotingsbedrag: -€ 45.000 te realiseren bezuiniging per jaar 

Gunningsbedrag opdracht: 
-€ 54.000 (huurbedrag, overname personeelslid, overname 

negatieve exploitatie) 

Totaal resultaat: € 9000 per jaar gedurende 10 jaar 

Geraamde dagdelen: 20 

Bestede dagdelen: 42  
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Bijlage 3: Inkoopwerkplan 2015 
 

  

Q Naam aanbestedingstraject Marktbenadering Begroting 
Dagdelen 
gepland 

Afdeling 

  Begeleiding Inkoop         

Q1 
Vervanging en relining riolering individueel 

€ 428.700  
12 

Beheer 

Q1 € 568.477  Beheer 

Q1 Meten en monitoren regionaal € 25.000  20 Beheer 

Q1 Aanleg kunstgrasveld NVS individueel € 350.000  15 Beheer 

Q1 Aanschaf papiercontainers  individueel € 301.400 25 Beheer 

Q1 Inzameling en verwerking papier  individueel   30 Beheer 

Q1 Maaibestek (gehele gemeente) individueel € 80.000  20 Beheer 

Q1 Hulp bij het huishouden  Regionaal   4 Beheer 

Q1 Asfalt onderhoud (gehele gemeente) 2015-2016 individueel € 453.800  12 Beheer 

Q1 Privatisering jachthaven (hoger beroep) individueel nvt 15 Beleid 

Q1 Accountantscontrole regionaal € 30.000  15 Staf 

Q1/2 Aankoop plantmateriaal individueel € 20.000  6 Beheer 

Q2 Herziening opstellen basisrioleringsplannen individueel € 70.000  12 Beheer 

Q2/3 2 busjes 2013 individueel € 70.000  12 Beheer 

Q3 
Verbeteringsmaatregelenriolering individueel 

€ 65.000  
12 

Beheer 

Q3 € 130.000  Beheer 

Q3/4 Aanleg voorzieningen Blauwe Sluis individueel  €150.000 15 Beleid 

Q3/4 Ontwikkelen thematische route WBWL individueel € 220.000  30 Beleid 

  
Strategiebepaling onkruidbestrijding plaats in de 
markt 

individueel nvt 15 Beheer 

  Contractmanagement Kantoorartikelen  gezamenlijk       

  Bomen (inboet) gezamenlijk   0 R&B 

  Kolkenreiniging GEZ-PKR-2014 gezamenlijk € 44.910  0 R&B 

  Strooizout GEZ-FVK-2015 gezamenlijk € 45.000  0 R&B 

  Kleinschalig collectief vervoer gezamenlijk   0 Beleid 

  Hulpmiddelen WMO gezamenlijk   0 Beleid 

  
Evaluatie A-wet / Implementatie nieuwe EU 
Richtlijn STE 2015 strategisch 

  
6 

  

Q2 Ondernemersbijeenkomst  strategisch   5 Beleid 

  Helpdesk STE 2015 strategisch   25   

  Inkooprapportage STE 2015 strategisch   10   

  Inkoopscan STE 2015 strategisch   10 Ondersteuning 

  Overleg contactpersoon STE 2014 strategisch   6   

  Overleg overig STE 2014 strategisch   12   

        344   

 
Overzicht dagdelen 

    

 
Standaard afname gemeente Steenbergen  6 dagdelen * 44 weken is bruto  264 

 

 
Inzet voor gezamenlijke trajecten 15% van 264 39,6 

 

 
extra dagdelen inzet 2 dagdelen * 44 weken 88 

 

 
Netto capaciteit voor individuele en regionale inkooptrajecten 312,4 
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Bijlage 4: Transitie AWBZ en Jeugdzorg 
 
Transitie AWBZ en Jeugdzorg 

Eind 2013 is het Inkoopbureau door diverse gemeenten benaderd om inkoopondersteuning te 

bieden bij de transitie van de  AWBZ naar de Wmo 2015 en de Jeugdzorg. In deze bijlage zijn 

de bijzonderheden per regio vermeld.  

AWBZ 

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de 

maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen 

participeren. Doel hiervan is dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis 

kunnen blijven wonen. De ondersteuning die gemeenten nu al bieden op grond van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op 

het gebied van begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Om dit te regelen komt 

er een nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning: de Wmo 2015.  Deze Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 zal in 2014 moeten worden ingevoerd. 

 

Binnen de AWBZ zijn per regio de volgende bijzonderheden te vermelden:  

Regio Gemeenten Inkoopadviseur  Bijzonderheden 

Brabantse Wal Bergen op Zoom  
Steenbergen 
Woensdrecht 

 

Bjorn Marijnissen Aanbesteding via relationeel contracteren. Ruim 40 
zorgaanbieders overeenkomst afgesloten.  

Breda Alphen-Chaam 
Baarle-Nassau 
Breda  
 

Geen invulling 
vanuit het 
Inkoopbureau 

Aanbesteding via relationeel contracteren.  

6 samenwerkende 
gemeenten 

Etten-Leur 
Halderberge 
Moerdijk 
Roosendaal  
Rucphen 
Zundert 

Bjorn Marijnissen Aanbesteding via relationeel contracteren. Ruim 40 
zorgaanbieders overeenkomst afgesloten. 

Dongemond 
gemeenten 

Aalburg 
Drimmelen 
Geertruidenberg 
Oosterhout  
Werkendam 
Woudrichem 
 

Hugo ’t Hart Aanbesteding via relationeel contracteren. Ruim 40 
zorgaanbieders overeenkomst afgesloten. 
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Jeugdzorg 

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg 

die op dit moment nog onder de verantwoordelijkheid valt van de provincie.  Het gaat hierbij 

om de zorg voor de Jeugd op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. In 2013 zijn 

gemeenten hier al druk mee aan de slag gegaan, zodat medio oktober 2013 er een regionaal 

transitie arrangement (RTA) kon worden ingediend bij het Rijk.  

Binnen het werkgebied van het Inkoopbureau wordt er op dit onderwerp door verschillende 

gemeenten samengewerkt en zijn de volgende bijzonderheden te vermelden. 

 

Regio Gemeenten Inkoopadviseur Bijzonderheden 

West-Brabant West Bergen op Zoom  
Steenbergen 
Woensdrecht 
Etten-Leur 
Halderberge 
Moerdijk 
Roosendaal  
Rucphen 
Zundert 

Michiel Burgering 
Susan van Loenen 

Voor de Jeugdhulpprofessional (JOOP) is een 
meervoudig onderhandse aanbesteding gelopen, 
die tevens op de gemeentelijke websites is 
gepubliceerd. 
 
Voor de Jeugd GGZ / Jeugd AWBZ en J&O (bij 
elkaar: Jeugdhulp) bleek uit het RTA dat ongeveer 
80% van de jeugdhulp door 6 aanbieders werd 
geleverd. (Juzt, GGZ Breburg, GGZ WNB, 
Idris/Amarant, De Viersprong en SDW). In het RTA 
is geregeld dat alle partijen 80% van hun omzet in 
de regio uit 2012 zouden ontvangen als lumpsum 
en zij daar nog eens 16% bij zouden kunnen 
verdienen met een passende innovatieagenda en 
dat ze voor die maximaal 96% tot 105% 
productiewaarde zouden moeten leveren.  
 
Reeds zijn bovengenoemde partijen akkoord en is 
de overeenkomst ondertekend. 
 

West-Brabant Oost Aalburg 

Alphen-Chaam 
Baarle-Nassau 
Breda  
Drimmelen 
Geertruidenberg 
Oosterhout  
Werkendam 
Woudrichem 

Geen invulling 

vanuit het 
Inkoopbureau. 

Geen 

Midden Brabant Dongen 
Goirle 
Hilvarenbeek 
Oisterwijk 
Waalwijk 
Gilze en Rijen 
Heusden 
Loon op Zand 
Tilburg 
 

Geen invulling 
vanuit het 
Inkoopbureau. 

Geen 

  


