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Inleiding  
 

 

Conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Steenbergen en de Stichting 

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 2015 en vooruitgekeken naar de 

planning van inkoopactiviteiten in 2016. 

 

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. Extra dienstverlening 

9. Conclusies en aanbevelingen 

 

Bijlage 1 Overzicht uitgevoerd inkoopwerkplan 2015 (per eind dec 2015)  

Bijlage 2 Overzicht details afgeronde inkooptrajecten 2015 

Bijlage 3 Inkoopwerkplan 2016 

Bijlage 4 Overzicht helpdeskvragen 2015 

Bijlage 5 Overzicht opdrachten extra dienstverlening 2015  
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1. Inkoopteam 
 

 

Inkoopteam 

Het inkoopteam dat in 2015 voor de gemeente is ingezet, bestaat uit de volgende personen: 

Carla Nuiten      inkoopadviseur 

Hedwig van Aart   inkoopadviseur 

Angelique Koppenhol   senior inkoopadviseur 

 

Gemeente Steenbergen heeft in 2015 2 dagdelen per week extra afgenomen, bovenop de 

standaard 6 dagdelen per week. Zowel Hedwig van Aart als Carla Nuiten waren 4 dagdelen 

per week beschikbaar voor gemeente Steenbergen. 

 

In 2016 zal de gemeente Steenbergen wederom 8 dagdelen per week afnemen van het 

inkoopbureau. Carla Nuiten zal deze dagdelen invullen samen met een andere 

inkoopadviseur, Nadine van Oosterhout. Nadine zal onder andere op woensdag aanwezig 

zijn in de gemeente, zodat op maandag tot en met donderdag een inkoopadviseur 

beschikbaar is voor de gemeente. 

 

Contactpersoon 

Voor de gemeente is Rob Bogers de contactpersoon voor het inkoopbureau en het 

inkoopteam. Met hem worden, indien nodig, de van belang zijnde inkoopzaken besproken, 

zoals onder andere de individuele inkooptrajecten, specifieke activiteiten, strategische 

thema’s, verloop van de dagdeelafname  en interne aandachtspunten.  

 

Bestuur 

Na het vertrek van wethouder Vincent van den Bosch is op dit moment nog niet bekend wie 

namens de gemeente zitting heeft in het algemeen bestuur van het Inkoopbureau. 

 

 

2. Algemene ontwikkelingen op het gebied van inkoop 
 

 

Actualisatie Aanbestedingswet 2012 

De implementatie van de nieuwe Europese Richtlijnen 

 richtlijn 2014/23/EU voor concessieovereenkomsten,  

 richtlijn 2014/24/EU voor klassieke overheidsopdrachten, 

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

 energievoorziening, vervoer en postdiensten, 

leidt tot wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012.  

 

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

nationale wetgeving. Tot die tijd dient de huidige Aanbestedingswet 2012 te worden 

toegepast, waarin de vigerende Europese Richtlijnen zijn opgenomen. Het voorstel voor de 

wijziging van de aanbestedingswet 2012 is inmiddels ingediend bij de Kamer, maar moet 

nog behandeld worden. 

 

In voorbereiding op de inwerkingtreding is binnen het inkoopbureau een juridische 

werkgroep aan de slag om de implementatie van de wet centraal voor te bereiden. Uw eigen 

inkoopadviseur zal de implementatie van de wet in uw gemeente begeleiden, inclusief de 

eventueel daarvoor benodigde aanpassing van de beleidsnota’s (en handboeken).  

 

 

  

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 
 

 

Uw gemeente heeft voor 2015 de volgende inkoopdoelstellingen vastgesteld: 

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

de Algemene voorwaarden; 

Alle inkoopgerelateerde documenten zijn geplaatst op intranet en internet van gemeente 

Steenbergen; 

 Professionaliseren van de inkoopfunctie binnen de gemeente Steenbergen; 

Uit de helpdeskvragen is af te leiden, dat extra informatie over het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid ten behoeve van het professionaliseren van de inkoopfunctie voor 

medewerkers die betrokken zijn bij inkooptrajecten, gewenst is. Het MT heeft voor 2016 

tot doel het zelflerend vermogen van medewerkers te bevorderen. Daarom zijn voor 2016 

meer dagdelen geraamd voor Helpdeskvragen. Daarnaast zijn voor trajecten die reeds 

eerder volledig door Inkoop zijn begeleid, voor 2016 slechts dagdelen voor advisering 

geraamd (dus niet meer voor volledige begeleiding). 

 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. Onder andere bij de trajecten papiercontainers en 

trapliften zijn deze eisen actief verwerkt. In de tweede helft van 2015 heeft overleg 

plaatsgevonden over een mogelijke samenwerking met Samen in de Regio voor het 

actiever uitvoering geven aan SROI doelstellingen bij aanbestedingen. 

 Implementeren van de nieuwe Europese Richtlijnen; 

Dit krijgt begin 2016 vorm, zie hoofdstuk 2. 

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

ervaringen met inkoop en de interne gebruikers; 

Tot nu toe zijn alle trajecten op een na, welke zijn begeleid door de inkoopadviseurs, 

digitaal via TenderNed aanbesteed. Met name de openbare digitale opening van de 

inschrijvingen voor het asfaltbestek is door de markt zeer positief ontvangen.  

 Bij inkoop en aanbesteden aandacht voor lokale en regionale partijen; 

Daar waar mogelijk worden lokale en regionale partijen betrokken bij onderhandse 

aanbestedingen. 

 Inkoopresultaten (besparingen) 2015; 

De afgeronde individuele inkooptrajecten welke door het Inkoopbureau zijn begeleid 

hebben de volgende resultaten opgeleverd (begrotingsbedrag – gegund bedrag): 

 

Traject 
Totaalresultaat per 

jaar 

Max. 
contractduur 

incl. optiejaren 

Totaalresultaat max. 
contractduur 

Aanleg kunstgrasveld NVS  €            55.710,00  eenmalig  €                   55.710,00  

Aanschaf papiercontainers  €          115.220,00  eenmalig  €                 115.220,00  

Asfaltonderhoud  €          282.500,00  4  €                 565.000,00 

Rioolrelining  €          176.786,00  eenmalig  €                 176.786,00  

Inzameling en verwerking papier  €            29.801,00 * 5  €                 149.005,00     

   €        660.017,00     €             1.061.721,00  

 
*betreft de geschatte opbrengst van het in te zamelen papier 
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4. Individuele inkooptrajecten en -activiteiten 
 

 

In bijlage 1 is de maandrapportage per 31 december 2015 opgenomen. In bijlage 2 is per 

afgerond inkooptraject een gedetailleerder overzicht opgenomen. In deze paragraaf worden 

de belangrijkste inkooptrajecten kort aangestipt. 

 

Afgeronde inkooptrajecten 

Van de afgeronde inkooptrajecten zijn onderstaande bijzonderheden te vermelden: 

 

 Inzamelen en verwerken oud papier en karton: Doordat de gemeente de marktpartijen de 

verplichting heeft opgelegd in te zamelen met inzet van vrijwilligers als beladers, is er op 

de Europese openbare aanbesteding maar één inschrijving ontvangen.  

 Aanleg kunstgrasveld NVS: is middels een meervoudig onderhandse procedure 

aanbesteed met een mooi resultaat. 

 Aanschaf papiercontainers: de branchevereniging heeft vragen gesteld over de 

aanbesteding en gunning op laagste prijs, waardoor extra dagdelen zijn besteed aan de 

beantwoording van deze vragen. Hierdoor is voorkomen dat een klacht is ingediend bij 

de Commissie van Aanbestedingsexperts. 

 Asfaltonderhoud: er is een mooi resultaat behaald ten opzichte van de begroting. De 

markt was zeer positief over de openbare, digitale opening van de offertes, omdat de 

gemeente op deze wijze zeer transparant handelt. De GWW markt is zeer bekend met 

digitaal inschrijven en zijn voorstander van openbare, digitale openingen van offertes. 

 

Lopende inkooptrajecten 

Van de lopende inkooptrajecten zijn onderstaande bijzonderheden te vermelden: 

 

 Aanleg Voorzieningen Blauwe Sluis; begin 2016 gaat een marktconsultatie plaatsvinden 

om te achterhalen wat de beste manier van uitvragen is: één RAW-bestek of één STABU-

bestek of combinatie van beide systematieken, waarna de aanbesteding Q1 opgestart 

wordt. 

 Meten en monitoren; de verzending van het Programma van Eisen aan marktpartijen staat 

gepland voor januari 2016. 

 Ontwikkelen thematische route West Brabantse Waterlinie; dit traject, dat op een 

innovatieve manier aanbesteed gaat worden, zal worden opgestart zodra de aanbesteding 

voor de Blauwe Sluis is afgelopen. Dit zal naar verwachting april/ mei 2016 zijn. In 2015 

zijn wel de eerste gesprekken gevoerd en is een aanzet gedaan tot samenstelling van de 

projectgroep. 

 Herziening opstellen basisrioleringsplannen en Verbeteringsmaatregelen riolering: beide 

trajecten zijn doorgeschoven naar 2016 en niet meer gestart in 2015. 

 

Toegevoegde/gestaakte inkooptrajecten 

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

inkooptrajecten zijn er 2 inkooptrajecten in het afgelopen jaar toegevoegd  

 Ondernemersbijeenkomst 

 Inkoopscan: vereenvoudigde versie t.b.v. de ondernemersbijeenkomst en 

accountscontrole. 

en 5 inkooptrajecten gestaakt: 

 Ondernemersbijeenkomst: door te weinig animo van de ondernemers, is de 

ondernemersbijeenkomst gestaakt. 

 Maaibestek: is door de afdeling zelf aanbesteed 

 Aanschaf busjes: is doorgeschoven naar 2016, omdat eerst met de WVS in overleg is 

getreden hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van elkaars materieel. 

 Strategiebepaling onkruidbestrijding: de gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden 

in de markt. 
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 Aankoop plantmateriaal: bij een gezamenlijke aanbesteding zou Steenbergen deelnemen, 

maar dit is in 2015 niet gezamenlijk aanbesteed. Individueel is dit traject niet opgepakt 

door de vakafdeling. 

 

Helpdeskvragen 

Naast de begeleiding van inkooptrajecten is er in het afgelopen jaar ook tijd besteed aan de 

beantwoording van helpdeskvragen. 

 

Er zijn dit jaar 26 helpdeskvragen gesteld en in behandeling genomen. Dit betreft vragen 

die niet direct konden worden beantwoord. Daarnaast zijn nog veel vragen direct 

afgehandeld, waarvan geen overzicht is bijgehouden. 

 

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de behandelde helpdeskvragen. 

 

Strategische inkoopactiviteiten 

Naast de begeleiding van inkooptrajecten en beantwoording van helpdeskvragen is in de 

afgelopen periode ook een aantal strategische inkoopactiviteiten uitgevoerd: 

 Regionaal inkoopoverleg Brabantse Wal; inkoopafstemming met inkoopadviseurs van 

Bergen op Zoom om inkoopactiviteiten op elkaar af te stemmen en te monitoren. 

 SROI: een eerste overleg heeft plaatsgevonden voor verdere uitwerking van SROI binnen 

gemeente Steenbergen. 

 

 

5. Regionale inkooptrajecten en -activiteiten 
 

 

Ook in dit jaar wordt er op regionaal samengewerkt op gebied van inkoop. Hierbij is sprake 

van samenwerking tussen twee of meer gemeenten. 

 

In bijlage 1 is de maandrapportage per 31 december 2015 opgenomen, waarin ook de 

regionale inkooptrajecten en –activiteiten zijn opgenomen. 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 bijlage 1 is het overzicht uitgevoerd werkplan 2015 opgenomen, waarin ook de regionale 

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

trajecten en –activiteiten de gemeente Steenbergen heeft deelgenomen.  In bijlage 2 is per 

afgerond inkooptraject een gedetailleerder overzicht opgenomen.  

 
 

6. Gezamenlijke inkooptrajecten en –activiteiten 
 

 

Ook in dit jaar wordt er SIW-breed samengewerkt op gebied van inkoop. Van een 

gezamenlijk traject is sprake indien er samenwerking plaats vindt tussen vijf of meer 

deelnemers van het inkoopbureau en deelname aan het traject voor alle bij het 

inkoopbureau aangesloten deelnemers open staat 

 

In bijlage 1 is de maandrapportage per 31 december 2015 opgenomen, waarin ook de 

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

gezamenlijke trajecten en –activiteiten gemeente Steenbergen deelneemt.  

 

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

een aantal gezamenlijke strategische inkoopactiviteiten.  
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Gezamenlijke inkooptrajecten 

Van de gezamenlijke inkooptrajecten zijn onderstaande bijzonderheden te vermelden: 

 

 Strooizout: Voor de inkoop van dit product is samenwerking gezocht met Rijkswaterstaat 

ter borging van de levergarantie en voor het maximaliseren van het prijsvoordeel. Deze 

doelen zijn ook bereikt, aangezien opslag nu plaatsvindt bij Rijkswaterstaat en de 

aanbesteding heeft geresulteerd in prijzen die minimaal 25 % lager liggen dan voorheen; 

 Elektriciteit & gas: De inkoop van deze producten valt uiteen in verschillende 

aanbestedingen, namelijk de selectie van een materiedeskundige, de inkoop van 

elektriciteit & gas zelf en de verduurzaming. De aanbesteding betrof de levering voor 2017 

en 2018. Dit is bewust tijdig in de markt gezet om te profiteren van de huidige lage 

energietarieven. 

 

Gezamenlijke strategische inkoopactiviteiten 

Naast de begeleiding van inkooptrajecten is in de afgelopen periode ook een aantal 

strategische inkoopactiviteiten uitgevoerd, namelijk: 

 

 beantwoording helpdeskvragen voor gezamenlijke trajecten; 

 bieden van nazorg tijdens de uitvoering van de contracten; 

 monitoring van de markt en ontwikkelingen daarin middels teams van specialisten op het 

gebied van Beheer Openbare Ruimte, Bouw, Facilitaire zaken & ICT, Financiën & HRM, 

Grond- Weg- en Waterbouw en het Sociaal Domein 

 
 

7. Gerealiseerde en geprognotiseerde inzet 
 
 

Zoals in bijlage 1 is terug te vinden, zijn dit jaar netto 298,07 dagdelen voor de gemeente 

ingezet.  

 
 

Dagdelen afname netto /gerealiseerd 
 

Totaal 

 

Netto beschikbare dagdelen voor 2015  
 

312,40 

Vaste afname dagdelen voor 2015 (6*44-39,6) 224,40 

Extra individuele afname dagdelen voor 2015 (2*44)   88,00 

 

Gerealiseerde dagdelen in 2015 
 

298,07 

 

Saldo voor 2015 
 

-14,33 

 

De gemeente is wel toegekomen met de beschikbare capaciteit. 

In de eerste helft van 2015 liep gemeente Steenbergen ver voor op het beschikbare aantal 

dagdelen. Na overleg met het MT is door de inkoopadviseurs actief gestuurd op het 

terugdringen van de overschrijding. 

Door het staken en uitstellen van meer trajecten dan verwacht, zijn uiteindelijk minder 

dagdelen ingezet dan verwacht. Daarbij zijn niet de volledige 2 extra dagdelen met totaal 

van 88 dagdelen in rekening gebracht, maar het werkelijke aantal van 74 dagdelen. 

 

Het werkplan voor 2016 is als bijlage 3 toegevoegd, hierop wordt tevens de prognose voor 

2016 qua dagdelenbesteding per inkooptraject en -activiteit vermeld. De prognose is dat de 

gemeente wel toekomt met de beschikbare capaciteit. 
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Gezien de ervaringen van afgelopen jaar is de prognose dat we in 2016 uitkomen met de 

beschikbare capaciteit. Er staan meer dagdelen geraamd op het werkplan, dan beschikbaar 

zijn, maar 2015 heeft geleerd dat het mogelijk is om actief te sturen op de inzet van het 

aantal dagdelen, om overschrijding te voorkomen. 

Het werkplan 2016 is goedgekeurd door het MT. 

 

 

8. Extra dienstverlening 
 

Naast de reguliere dienstverlening voorziet het Inkoopbureau inmiddels ook in specifieke 

expertise, met name op het gebied van contractmanagement en innovatie. Deze 

dienstverlening wordt aanvullend op de reguliere dienstverlening geleverd en is optioneel 

beschikbaar. De extra dienstverlening wordt door onze experts ingevuld en derhalve 

separaat doorbelast. 

 

In bijlage 1 is onder het kopje ‘extra dienstverlening’ terug te vinden, of u dit jaar een 

beroep heeft gedaan op onze expertteams voor de invulling van extra dienstverlening. In 

bijlage 5 is per opdracht een gedetailleerder overzicht opgenomen.  

 

Voor de volgende opdrachten heeft gemeente Steenbergen gebruikt gemaakt: 

 Expertteam innovatief: gemeente Steenbergen is voornemens de aanbesteding voor 

Ontwikkeling thematische route WBWL aan te besteden middels de Best Value filosofie. In 

2015 heeft de eerste presentatie plaatsgevonden. Dit wordt in 2016 verder vormgegeven. 

 Expertteam contractmanagement: gemeente Steenbergen neemt deel in het 

contractmanagement voor de contracten WMO begeleiding Brabantse Wal en WMO 

Hulpmiddelen. 

 

Onze experts hebben op 26 november 2015 aan de hand van een presentatie aan de leden 

van ons Algemeen Bestuur toegelicht waaruit de extra dienstverlening bestaat en wat het 

kan toevoegen. Wij zullen hierop volgend alle deelnemers het aanbod doen om de 

presentatie ook bij u ter plaatse te houden. 

 

Expertteam Contractmanagement 

Dit jaar zijn er meerdere gemeenten, meestal in samenwerking met buurgemeenten, aan  

de slag gegaan met de invoering van contractmanagement voor grote, complexe en 

strategische opdrachten, met name binnen het Sociaal Domein. Voor de uitvoering hiervan 

wordt gebruik gemaakt van onze contractmanagers. Voorbeelden van deze opdrachten zijn 

WMO hulpmiddelen, WMO huishoudelijke ondersteuning, WMO begeleiding en jeugdzorg, 

maar ook kantoorartikelen. Sommige van deze opdrachten verzorgd het inkoopbureau voor 

meerdere regio’s.  

 

Om een beeld te krijgen van wat contractmanagement is en wat  het voor uw gemeente zou 

kunnen betekenen verzorgt het Expertteam Contractmanagement op aanvraag een 

presentatie voor u. Enkele belangrijke voordelen van het toepassen van 

contractmanagement zijn borging dat er geleverd wordt wat is afgesproken en het 

voorkomen van problemen in de uitvoering 

 

Expertteam Innovatief (innovatieve contract- en aanbestedingsvormen) 

Dit jaar zijn er meerdere gemeenten  met innovatieve contract- en of aanbestedingsvormen 

aan de slag gegaan. Het gaat in dit geval met name om het toepassen van Best Value 

oftewel prestatie-inkoop, waarbij ter begeleiding onze gecertificeerde experts worden 

ingezet. Andere vormen van innovatieve aanpakken die wij voor u kunnen verzorgen zijn 

UAV-GC trajecten, oftewel geïntegreerde contracten en relationeel aanbesteden. Daarnaast 

wordt steeds vaker Gunnen op Waarde toegepast als manier om de EMVI criteria vorm te 

geven. Om de juiste toepassing hiervan te borgen worden hierover zowel intern als bij onze 

deelnemers presentaties en workshops gegeven. 
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Om een beeld te krijgen van welke innovatieve aanpakken er zijn en wat deze mogelijk voor 

uw gemeente zouden kunnen betekenen, verzorgt het Expertteam Innovatief op aanvraag 

een presentatie voor u. Enkele belangrijke voordelen van het toepassen van innovatieve 

contract- en aanbestedingsvormen zijn het maximaal gebruik maken van kennis van de 

markt en leggen van risico’s bij de juiste partij. 

 

 

9. Conclusies en aanbevelingen 
 

Naar aanleiding van deze inkooprapportage kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

 De implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen in de Aanbestedingswet zijn 

voorzien voor het eerste kwartaal van 2016.   

 Er is dankbaar gebruik gemaakt van de helpdesk, waardoor voor 2016 extra dagdelen 

geraamd zijn om hier verder vorm aan te geven. 

 Afgelopen jaar is gebleken dat de werkdruk met name geconcentreerd was op het eerste 

half jaar en in het tweede half jaar zijn behoorlijk wat trajecten doorgeschoven naar 2016. 

 

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

 Voor de helpdesk zijn reeds extra dagdelen geraamd. 

 De inkoopadviseurs zullen in 2016 actief gaan sturen op een gelijkmatigere verdeling van 

de werkdruk over het gehele jaar; al eerder in het jaar starten met een prognose van het 

in te zetten aantal dagdelen voor de rest van het jaar. 
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Bijlage 1: Overzicht uitgevoerd werkplan 2015 

     
Reguliere capaciteit: 

    

Naam aanbestedingstraject 
Marktbena-
dering 

Aantal 
dagdelen 
geschat 

Aantal 
dagdelen 
gerealiseerd 

Status 

Aardgas GEZ-DZN-2015 gezamenlijk     afgerond 

Begeleiding Aanbesteding Aardgas en Elektriciteit GEZ-DZN-2015 gezamenlijk     afgerond 

Elektriciteit GEZ-DZN-2015 gezamenlijk     afgerond 

Strooizout GEZ-FVK-2015 gezamenlijk     afgerond 

Kolkenreiniging GEZ-PKR-2014 gezamenlijk     lopend 

Mobiele telefonie GEZ-SCT-2015 gezamenlijk     lopend 

Verkeers- en Straatnaamborden GEZ-NRF-2015 gezamenlijk     lopend 

Contractmanagement kantoorartikelen GEZ 2015 gezamenlijk      lopend 

Helpdesk GEZ 2015 gezamenlijk      lopend 

Aanleg kunstgrasveld NVS STE-CNN-2015 individueel 15 12,94 afgerond 

Aanschaf papiercontainers STE-HAT-2015 individueel 25 25,75 afgerond 

Asfaltonderhoud 2015/2016 STE-HAT-2015 individueel 12 11,44 afgerond 

Privatisering Cromwiel STE-CNN-2014 individueel 20 4,88 afgerond 

Rioolrelining STE-CNN-2014 individueel 12 16,62 afgerond 

Aanschaf 2 busjes STE-XXX-2015 individueel 12 0 gestaakt 

Maaibestek STE-HAT-2015 individueel 20 0 gestaakt 

Strategiebepaling onkruidbestrijding plaats in de markt STE-XXX-2015 individueel 15 0 gestaakt 

Inzameling en verwerking papier STE-HAT-2015 individueel 30 28,12 lopend 

Ontwikkelen thematische route WBWL STE-HAT-2015 individueel 30 1,88 lopend 

Privatisering jachthaven Steenbergen STE-HAT-2014 individueel 15 14,69 lopend 

Aankoop plantmateriaal STE-XXX-2015 individueel 6 0 nog te starten 

Aanleg voorzieningen Blauwe Sluis STE-XXX-2015 individueel 15 4 nog te starten 

Herziening opstellen basisrioleringsplannen STE-XXX-2015 individueel 12 0,5 nog te starten 

Verbeteringsmaatregelen riolering STE-XXX-2015 individueel 12 0,38 nog te starten 

Optimalisatie afdruk- en scanfunctionaliteit REG-MKM-2013 regionaal 1,29 1,26 afgerond 

PI-systeem REG-YBR-2014 regionaal 4,33 6,93 afgerond 

Trapliften Brabantse Wal REG-CNN-2015 regionaal 30 33,56 afgerond 

WMO Hulp bij het Huishouden Brabantse Wal REG-BMN-2014 regionaal 1,04 0,26 afgerond 

WMO Hulpmiddelen WB REG-AMS-2014 regionaal 2,32 2,48 afgerond 

WMO beschermd wonen REG-???-2015 regionaal 0 0 gestaakt 

WMO clientondersteuning REG-???-2015 regionaal 0,24 0 gestaakt 

Accountantscontrole Brabantse Wal REG-BMN-2015 regionaal 27,47 38,03 lopend 

Meten en monitoren STE-CNN-2015 regionaal 20 18,44 lopend 

SROI REG-SLN-2015 regionaal 2,08 0 lopend 

WMO maatwerkvoorziening begeleiding Brabantse Wal REG-BMN-
2015 regionaal 4,15 2,72 lopend 

Aansprakelijkheidsverzekering REG-???-2015 regionaal 5,18 0 nog te starten 

Helpdesk SWWB 2015 regionaal 0,74 0,7   
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Naam aanbestedingstraject 
Marktbena-
dering 

Aantal 
dagdelen 
geschat 

Aantal 
dagdelen 
gerealiseerd 

Status 

Contractmanagement STE 2015 strategisch 0 2,12   

Helpdesk STE 2015 strategisch 25 33,56   

Inkoopbeleid - aanbestedingswet - richtlijn STE 2015 strategisch 6 3,19   

Inkooprapportages STE 2015 strategisch 10 13,31   

Inkoopscan STE 2015 strategisch 10 4,5   

Ondernemersbijeenkomst strategisch 5 1,75   

Overleg contactpersoon STE 2015 strategisch 6 1,12   

Overleg overig STE 2015 strategisch 12 12,94   

  
423,84 298,07 

 

     

  

Beschikbare 
inzet 2015 

Beschikb
are inzet 

Werkelijke 
inzet 

Saldo 

Bruto beschikbaar (44 wk x 6 dagdelen) 264       

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

39,6       

Netto beschikbaar (inclusief 88 extra dd) 312,4 312,40 298,07 -14,33 

     
Conclusie: 

    Ten opzichte van wat de gemeente dit jaar aan reguliere en extra capaciteit afneemt 
zijn er per deze peildatum -14 dagdelen minder ingezet. 

     
Aanwezigheid inkoopadviseur(s) op locatie: 

    Voor individuele trajecten & activiteiten is gemiddeld per 
week beschikbaar:  4,3 

dagdelen. 

 

     

     
Extra dienstverlening: 

    

Naam aanbestedingstraject Marktbenadering 
Aantal 
dagdelen 
geschat 

Aantal 
dagdelen 
gerealiseerd 

Status 

BVP Ontwikkelen thematische route WBWL STE-AMS-2015 extra dienst 10 0,75 lopend 

Contractmanagement WMO begeleiding Brabantse Wal 
REG-BMN-2015 extra dienst 10,36 10,36 lopend 

Contractmanagement WMO Hulpmiddelen REG-CHR-2015 extra dienst 6,90 6,90 lopend 

Deeltaxi REG-RGN-2014 extra dienst NVT** NVT** lopend 

Sturingsteam Jeugdzorg WBW (Zi2T) - MBG - 2015 extra dienst NVT** NVT** lopend 

          

  

27,26 18,01 

 
Deze ingezette capaciteit zal separaat worden gefactureerd. 

    
** Deze capaciteit wordt verrekend via de RWB / Zi2T 
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Bijlage 2: Overzicht details afgeronde inkooptrajecten 
 

 

Individuele 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 

  Inkooptraject titel: Aanleg kunstgrasveld NVS STE-CNN-2015  

Soort opdracht: Werk  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Meervoudig onderhands  

Aantal genodigden/inschrijvers: 3 

Begrotingsbedrag: € 350.000 

Gemiddelde inschrijfsom: € 317.230 

Gunningsbedrag opdracht: € 294.290 

Begrotingsresultaat: € 32.770 

Aanbestedingsresultaat: € 22.940 

Totaal resultaat: € 55.710 

Geraamde dagdelen: 15 

Bestede dagdelen: 13,31 

Leerpunten: 

Leerpunten vakinhoudelijk: 
Veel kennis bij materiedeskundige, waardoor de eisen goed zijn opgenomen 
in het PvE en gegund kon worden op laagste prijs. 
Leerpunten procedureel: 
Door de goede kennis van de materiedeskundige kon prima middels een 
meervoudig onderhandse procedure op laagste prijs worden aanbesteed. 
Belangrijk is dat bij bepaling van de laagste prijs het onderhoud voor de 

volledige looptijd wordt meegerekend om strategisch inschrijven te 
voorkomen. 
Leerpunten advisering/ algemeen: 

Er is fors lager ingeschreven dan geraamd; Antea heeft voor 8 jaar 
onderhoud 0 euro gerekend en heeft de af te voeren grond verkocht. Bij 
Antea wel navraag gedaan naar abnormale lage inschrijving conform ARW 

2012; dit was voor hen een commerciële afweging. 
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Inkooptraject titel: Aanschaf papiercontainers STE-HAT-2015  

Soort opdracht: Levering  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Europees  

Aantal genodigden/inschrijvers: 5 

Begrotingsbedrag: € 301.400 

Gemiddelde inschrijfsom: € 197.456 

Gunningsbedrag opdracht: € 186.180 

Begrotingsresultaat: € 103.944 

Aanbestedingsresultaat: € 11.276 

Totaal resultaat: € 115.220 

Geraamde dagdelen: 25 

Bestede dagdelen: 26,88 

Leerpunten: 

Leerpunten vakinhoudelijk:  

Probeer zo functioneel mogelijk te omschrijven. Door het verwijzen naar 
normen en kwaliteitscertificaten is het opnemen van eisen op detailniveau 

niet nodig. Sterker nog, je loopt gevaar toe te schrijven naar partijen.  
Leerpunten procedureel:  
KLAIR, de branchevereniging is erg actief en probeert ervoor te zorgen dat 
procedures juist verlopen. Een aanbestedingsjurist staat hen bij en op 

grond van haar adviezen worden de individuele leden van de branche-
vereniging geadviseerd over aanbestedingen. KLAIR staat ervoor open om 
bij start van een aanbesteding, bij de gemeente, mee te kijken/ denken. 
Leerpunten advisering/algemeen:  
Als je ISO 9001, ISO 14001 en RAL gutezeichen of gelijkwaardig eist en 
verder alleen eisen met betrekking tot kleur opneemt (dus verder geen 
detailspecs!), kun je op laagste prijs gunnen zonder dat er juridisch een 

speld tussen te krijgen is.  

  Inkooptraject titel: Asfaltonderhoud 2015/2016 STE-HAT-2015  

Soort opdracht: Werk  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Nationaal openbaar  

Aantal genodigden/inschrijvers: 11 

Begrotingsbedrag: € 1.112.000 

Gemiddelde inschrijfsom: € 772.667 

Gunningsbedrag opdracht: € 547.000 

Begrotingsresultaat: € 339.333 

Aanbestedingsresultaat: € 225.667 

Totaal resultaat: € 565.000 

Geraamde dagdelen: 12 

Bestede dagdelen: 12,31 

Leerpunten: 

Leerpunten vakinhoudelijk:  
Winnaar heeft grote korting opgenomen in de staart. De eenheidsprijzen 
zijn op verschillende posten relatief hoog. Wil je een inschrijving die voor 
meerdere jaren interessant blijft dan moeten juist de eenheidsprijzen laag 

zijn. Nu wordt verlenging na de vaste looptijd een stuk minder 
interessant. Voor een volgende aanbesteding wellicht opnemen dat geen 
kortingen in de staart worden toegestaan.  
Leerpunten procedureel:  
Aanbesteding volledig digitaal doorlopen. Opening digitale kluis met 
inschrijvingen was openbaar in Raadzaal en is erg enthousiast ontvangen 
door de markt. Aanbestedende dienst is zo zeer transparant en markt 

weet meteen waar ze aan toe zijn ivm. voorbereidingen inschrijvingen op 
andere aanbestedingen. De aannemers hebben aangegeven bekend te zijn 
met digitaal inschrijven. Voor toekomstige aanbestedingen op gebied 
GWW advies: digitaal doorlopen.  
Leerpunten advisering/algemeen: 
Door de hoge eenheidsprijzen advies om verlengingsopties niet te lichten.  
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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 

Gemiddelde inschrijfsom: € 0 

Gunningsbedrag opdracht: -€ 9.000 

Begrotingsresultaat: € 0 

Aanbestedingsresultaat: € 9.000 

Totaal resultaat: € 9.000 

Geraamde dagdelen: 45 

Bestede dagdelen: 94,63 

Leerpunten 

Leerpunten procedureel:  

Uitsluitend de beoordelingsgrondslag gebruiken bij beoordeling 
selectiecriteria; dus beoordelingscommissie sturen om aan de grondslag 
vast te blijven houden. Uitgebreide motivering uitsluitend op basis van 

beoordelingsgrondslag en motivering per subgunningscriteria (indien lager 
dan gegunde inschrijver ook aangeven waarom de ander hoger en score). 
Veel effort gestoken in het creëren van een level playing field, waardoor 
de zittende opdrachtnemer deel kan nemen aan de aanbesteding, zonder 
verweten te worden dat de zittende opdrachtnemer beschikt over 
informatievoorsprong. De informatie die beschikbaar is, delen of kunnen 
onderbouwen waarom de informatie niet relevant zou zijn voor 

inschrijvers.  
Leerpunten advisering/algemeen:  
Zorgvuldig beoordelen: voldoet een inschrijving aan alle bestekseisen? 
Zitten er voorwaarden verborgen in de inschrijving waardoor inschrijving 
niet onvoorwaardelijk is? Zo niet; ongeldige inschrijving.  
Zorg dat wanneer je een gesprek aangaat met een inschrijver die bezwaar 

maakt en zij nemen een advocaat mee, dat je zelf ook een advocaat/ 

jurist meeneemt naar het gesprek. Let op je woorden tijdens een gesprek; 
houd je aan het gestelde in de afwijzingsbrief en geef aan dat je op 
andere zaken later schriftelijk terugkomt. Een gesprek kan namelijk 
worden opgenomen en dit mag (ook zonder voorafgaande aankondiging 
van het opnemen van het gesprek) ingebracht worden in een kort geding. 
Tip; vraag of een toelichtend gesprek op de afwijzing na afloop van de 

Alcatel termijn mag plaatsvinden. Dan weet je of men een gesprek wil om 
uitsluitend een toelichting te verkrijgen om lering uit te trekken of een 
gesprek op munitie te verzamelen voor een kort geding. 

  Inkooptraject titel: Rioolrelining STE-CNN-2014  

Soort opdracht: Werk  

Gunningscriterium: Laagste prijs 

Soort procedure: Meervoudig onderhands  

Aantal genodigden/inschrijvers: 4 

Begrotingsbedrag: € 479.288 

Gemiddelde inschrijfsom: € 331.986 

Gunningsbedrag opdracht: € 302.502 

Begrotingsresultaat: € 147.302 

Aanbestedingsresultaat: € 29.484 

Totaal resultaat: € 176.786 

Geraamde dagdelen: 12 

Bestede dagdelen: 19,13 

 

  



        Inkooprapportage jaar 2015  15 van 27 

 

Inkooptraject titel: Inzameling en verwerking papier STE-HAT-2015  

Soort opdracht: Dienst  
Gunningscriterium: EMVI 
Soort procedure: Europees  
Aantal genodigden/inschrijvers: 1 
Begrotingsbedrag: € 0 
Gemiddelde inschrijfsom: € 29.801 
Gunningsbedrag opdracht: € 29.801 

Begrotingsresultaat: -€ 29.801 
Aanbestedingsresultaat: € 0 
Totaal resultaat: -€ 29.801 
Geraamde dagdelen: 30 
Bestede dagdelen: 2,8375 

Leerpunten: 
  

Leerpunten procedureel: 

Omdat er maar 1 partij ingeschreven heeft, kon er meteen overgegaan 
worden tot definitieve gunning. 

Leerpunten advisering/algemeen: 
Zolang de gemeente verplichte samenwerking met verenigingen oplegt 
aan inzamelaar, zal interesse in opdracht minimaal blijven. Weinig/ geen 
concurrentie zorgt ervoor dat de tarieven voor de gemeente niet zo 
interessant zijn: geen garantieprijs voor opbrengst en hoge 

inzamelkosten. In de toekomst kan het zijn dat vanuit de branche 
verboden wordt om met vrijwillige beladers te werken. Belangrijkste 
argumenten: veiligheid en professionalisering branche. Zie ook 
aangetekende brief die Van Gansewinkel heeft gestuurd met toelichting 
waarom zij niet hebben ingeschreven.  
Kick-off gesprek met beoogd winnaar heeft echt zijn meerwaarde 
bewezen. Van beide kanten de verwachtingen en onduidelijkheden 

duidelijk uitspreken, zodat iedereen van begin af aan weet wat hij/zij 
aan elkaar hebben. 

 

 

 

Regionale inkooptrajecten 

 

Inkooptraject titel: Optimalisatie afdruk- en scanfunctionaliteit REG-MKM-2013  
Soort opdracht: Levering  
Gunningscriterium: EMVI 
Soort procedure: Europees  

Aantal genodigden/inschrijvers: 2 
Begrotingsbedrag: € 913.863 
Gemiddelde inschrijfsom: € 601.037 
Gunningsbedrag opdracht: € 463.997 
Begrotingsresultaat: € 312.826 
Aanbestedingsresultaat: € 137.041 
Totaal resultaat: € 449.867 

Geraamde dagdelen: 55 
Bestede dagdelen: 95,38 

Leerpunten:  Leerpunten advisering/algemeen:  

  

Het kortgeding nav artikel 14 aansprakelijheid en verzekering. Ondanks 
de positieve uitspraak van de rechter is het aan te bevelen per traject te 
beoordelen of het artikel aansprakelijkheid en verzekering ongewijzigd 

van toepassing verklaart kan worden. Dit is o.a. afhankelijk van het 
daadwerkelijk risico dat de opdrachtnemer loopt en of er evt. 
branchevoorwaarden van toepassing zijn. Zie tevens artikel 3.9d van de 
Gids P.   
 
Dit betreft het totaal resultaat voor alle gemeenten. 
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Inkooptraject titel: Hulp bij het Huishouden Brabantse Wal (Resultaat 

Steenbergen) 
Soort opdracht: 2B-dienst 

Gunningscriterium: N.v.t. 

Soort procedure: Bestuurlijke aanbesteding 

Aantal 
genodigden/inschrijvers: 

9 gecontracteerde aanbieders 

Begrotingsbedrag: € 1.451.054,- 

Gemiddelde inschrijfsom: n.v.t 

Gunningsbedrag opdracht: € 1.219.749,- 

Begrotingsresultaat: n.t.b. 

Aanbestedingsresultaat: n.t.b. 

Totaal resultaat: €    231.305,- 

Geraamde dagdelen: 1,04 
Bestede dagdelen: 0,26 

Leerpunten: Regionaal traject met Bergen op Zoom en Woensdrecht. Het 
inkooptraject (afkomstig uit 2014) is vooral door de inkoopadviseur 

van de gemeente Bergen op Zoom begeleid. Het Inkoopbureau heeft 
in 2014 de Wmo maatwerkvoorziening begeleiding voor de Brabantse 
Wal begeleid.  

 

De tariefberekening is in combinatie gedaan tussen Bergen op Zoom 
en het Inkoopbureau. 

 
Zeer positieve ervaring met de samenwerking tussen de 3 
gemeenten.  

 

Inkooptraject titel: Trapliften Brabantse Wal REG-CNN-2015  

Soort opdracht: Levering  
Gunningscriterium: EMVI 
Soort procedure: Europees  

Aantal genodigden/inschrijvers: 2 
Begrotingsbedrag: € 166.800 

Gemiddelde inschrijfsom: € 156.550 
Gunningsbedrag opdracht: € 161.150 
Begrotingsresultaat: € 10.250 

Aanbestedingsresultaat: -€ 4.600 
Totaal resultaat: € 5.650 
Geraamde dagdelen: 30 
Bestede dagdelen: 33,5625 

Leerpunten: 

Leerpunten vakinhoudelijk: 
Zie verslag evaluatie gesprek met Handicare d.d. 5 oktober 2015  

 
Bovenstaande betreft het resultaat van Bergen op Zoom en Steenbergen 
samen. 
Uitgaven in 2014 voor Steenbergen waren € 87.000,- 

 

 

Inkooptraject titel: Deeltaxi REG-RGN-2014  

Soort opdracht: Dienst  

Gunningscriterium: EMVI 

Soort procedure: Europees  

Aantal genodigden/inschrijvers: 5 

Begrotingsbedrag: € 14.844.000 

Gemiddelde inschrijfsom: € 12.863.322 

Gunningsbedrag opdracht: € 12.744.450 

Begrotingsresultaat: € 1.980.678 

Aanbestedingsresultaat: € 118.872 
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Totaal resultaat: € 2.099.550 

Geraamde dagdelen: 60 

Bestede dagdelen: 62 

Leerpunten: Leerpunten vakinhoudelijk: 

  

Het percentage schone voertuigen is laag ingezet. Wellicht te 

laag, want alle aanbieders boden hetzelfde percentage aan, 

waardoor ze allemaal dezelfde (maximale) score hadden en er 

geen onderscheidend vermogen was op dit punt. De binaire 

wensen bleken na inschrijving door iedere inschrijver ingevuld 

te worden. Hierdoor was het onderscheidend vermogen op 

kwaliteit nihil. Positief hieraan is dat alle wensen zijn ingevuld 

en er een kwaliteitsslag is gemaakt t.o.v. het voorgaande 

contract.  

  Leerpunten procedureel: 

  

De ondergrens van het inschrijfbedrag, i.c.m. de invulling van 

de wensen door alle inschrijvers, heeft er toe geleid dat 4 van 

de 5 inschrijvers met de ondergrens hebben ingeschreven. De 

vergaderdata van de beleidscommissie, bestuurscommissie en 

presidium KCV waren leidend in de planning van de 

doorlooptijd van de aanbesteding. Hierdoor was het soms een 

zeer krappe tijdsplanning, zowel in de voorbereiding als in de 

beoordeling van de offertes.  

  Leerpunten advisering/algemeen: 

  

De gesprekken met de inschrijvers na voorgenomen gunning 

zijn door zowel de RWB als door de inschrijvers als zeer positief 

ervaren. Hierdoor konden de behaalde scores nader worden 

toegelicht, wat voor de inschrijvers verbeterpunten opleverden 

voor nieuwe aanbestedingen.  
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Inkooptraject titel: WMO Hulpmiddelen WB REG-AMS-2014  

Soort opdracht: Levering  

Gunningscriterium: EMVI 

Soort procedure: Europees  

Aantal genodigden/inschrijvers: 2 

Begrotingsbedrag: € 65.000 

Gemiddelde inschrijfsom: € 68.020 

Gunningsbedrag opdracht: € 82.446 

Begrotingsresultaat: -€ 3.020 

Aanbestedingsresultaat: -€ 14.426 

Totaal resultaat: € 25.761 

Geraamde dagdelen: 66 

Bestede dagdelen: 115.75 

Leerpunten: 

Leerpunten vakinhoudelijk: 
Doelstellingen waren erg sterk geschreven op de levering van de 
hulpmiddelen. Dit komt doordat de gemeente vooral gericht waren op het 
goed krijgen van de basis dienstverlening. Harting Bank geeft aan in de 

doelstellingen meer aandacht te geven aan de ambities en daar de markt 
de ruimte te geven voor innovaties. Dus de doelstellingen meer richten op 
de dienstverlening. Aandachtspunt is dan wel om de doelstellingen SMART 
te houden en niet te algemeen te worden.  
Leerpunten procedureel: 
de markt heeft onvoldoende begrepen wat wij hadden willen lezen. Er zijn 
nauwelijks voldoendes gescoord. Dat moet duidelijker uitgelegd worden 

aan de markt middels bv een presentatie (vraag daar iemand voor van het 
expertteam innovatie aangezien het raakvlakken heeft met BVP 
gunningscriteria).  

 
Dit betreft het aanbestedingsresultaat van perceel 3 te weten: Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau, Steenbergen en Woensdrecht 

  



Bijlage 3: Inkoopwerkplan 2016 
 

Nr. Traject 
Soort 
aanbesteding 

Contactpersoon Afdeling Begroting 
Start-
datum 

Einddatum 
Schatting 
dagdelen 

Opmerkingen 

STRATEGISCH 

1 Contractbeheer             0   

2 Helpdeskfunctie   - - - - - 34 

Alle inkoop gerelateerde vragen 
die niet direct betrekking 
hebben op een inkooptraject. 
(voorbeelden: nalezen brieven, 
controle van contracten, et 
cetera.)  

3 Inkoopbeleid incl EU richtlijn en A-wet   Joke Heijnen Staf -     12 

Het Inkoopbeleid, inclusief 
Handboek Inkoop dient 
geactualiseerd te worden in 
2016 ivm implementatie EU 
richtlijn 

4 Inkooprapportage (plan+evaluatie)   Rob Bogers    - - - 10 

De verantwoording (inkoopplan 
+ evaluatie) van het SIW 
richting de gemeente 
Steenbergen.  

5 Inkoopscan + verbeteracties inkoopscan   Rob Bogers    - - - 5 
Jaarlijks beinvloedbaar 
inkoopvolume overzicht, met 
daarbij de verbeteracties. 

6 Overleg contactpersoon   Rob Bogers    - - - 5 

De maandelijkse overleggen 
met de contactpersoon of 
eventuele incidentele gevallen 
waar de contactpersoon 
geïnformeerd wordt over 
lopende inkoopgerelateerde 
trajecten.  

7 Overig overleg Steenbergen   - - -     10 

Overleggen en bijeenkomsten 
die niet direct betrekking 
hebben op een inkooptraject. 
(voorbeelden: informatie 
verstrekking 
afdelingsoverleggen, 
kerst/nieuwjaars 
bijeenkomsten, et cetera) 

8 SROI / Duurzaam inkopen/ Biobased inkopen   - - - - - 5   

9 Ondernemersbijeenkomst   
Sven 

Langenberg 
Beleid       3   
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Nr. Traject 
Soort 
aanbesteding 

Contactpersoon Afdeling Begroting 
Start-
datum 

Einddatum 
Schatting 
dagdelen 

Opmerkingen 

INDIVIDUEEL 

1 Aanleg voorzieningen Blauwe Sluis MVOH Paul vd Sande Beleid € 190.000  15-1-2016 30-9-2016 10 
Startdatum aanbesteding in de 
loop van januari/ begin februari 
verwacht 

2 Ontwikkelen thematische route WBWL BVP Paul vd Sande Beleid € 200.000  1-2-2016 31-12-2016 22 
Start aanbesteding in de loop 
van mei 2016, na afloop 
aanbesteding Blauwe Sluis 

3 Aanleg belevingspunt Roode Weel MVOH Paul vd Sande Beleid 
nog 

onbekend 
1-7-2016 31-3-2017 10 

Ontwerpfase moet nog starten. 
Genoemde startdatum onder 
voorbehoud, einddatum 
realisatie staat wel vast. Budget 
is pas concreet te zeggen als 
duidelijk is wat er bij andere 
onderdelen binnen het project 
over is, wat hier extra besteed 
kan worden. 

4 Vervanging rollend materieel EA 
Bert van 

Drunen/Gerard 
Roks 

Beheer € 900.000  1-1-2016 31-12-2016 30 

Samenwerking in wijkteams 
met WVS. Analyse mogelijkheid 
tot aansluiten raamcontract 
aanschaf voertuigen van WVS 
en zo niet, dan EA voor 
aanschaf diverse busjes/ 
voertuigen. Begin 2016 

5 Verbeteringsmaatregelen riolering MVOH Aziz Danjaoui Beheer € 65.000      5   

6 Herziening opstellen basis rioleringsplannen MVOH Aziz Danjaoui Beheer       5   

7 Groot onderhoud Steenbergen Zuid fase 1 NO Ronnie Pot Beheer € 700.000  1-9-2016 1-12-2016 10 
integrale aanpak water, 
riolering, ov, wegen en groen 

8 Renovatie Nicolaas Peckstraat- Zuidwal n.v.t. Frans Donken Beheer € 150.000  1-9-2016 1-4-2017 2 
ondersteuning bestek 
'juridische check' 

9 Herinrichting  N259 NO Bert van Drunen Beheer € 2.500.000  1-8-2016 1-4-2017 15 

in combinatie met groot 
onderhoud weg; vooronderzoek 
wordt door Kragten opgepakt. 
Géén UAVgc, ws tradioneel 
RAW bestek. Gehele proces 
begeleiding. Bureau alleen 
vakinhoudelijke input. 

10 Groot onderhoud N259   Frans Donken Beheer € 1.500.000  1-8-2016 1-4-2017   
in combinatie met herinrichting 
(zie hierboven) 

11 
Vervanging beschoeiiing Havenkanaal 
Dinteloord 

NO Frans Donken Beheer € 700.000  1-9-2016 1-3-2017 15 
Procesbegeleiding door inkoop, 
bureau vakinhoudelijk. 
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Nr. Traject 
Soort 
aanbesteding 

Contactpersoon Afdeling Begroting 
Start-
datum 

Einddatum 
Schatting 
dagdelen 

Opmerkingen 

12 ICT systeem JGZ MVOH 
Madelon van 

Vliet 
MO € 14.000      10 

Nu het Systeem RIS van 
Inforing, dit systeem loopt ook 
tot eind 2016. Er moet volgend 
jaar worden bekeken of we met 
dit systeem doorgaan of dat we 
toch voor een andere oplossing 
kiezen. Moet ook nog besloten 
worden of dit individueel of met 
Brabantse Wal wordt 
aangeschaft. 

13 Controle op  diverse MVOH bestekken n.v.t. Frans Donken Beheer       5   

14 Inzameling huishoudelijk gft- en restafval EA Carien Free Beheer   1-5-2016 31-12-2016     

15 
Aanschaf minicontainers gft + restafval en 
registratiesysteem 

EA Carien Free Beheer   1-5-2016 31-12-2016 60   

16 Onderzoek Milieustraat MVOH Carien Free Beheer € 30.000  1-1-2016 31-12-2016   

Aanbesteding adviesbureau 
voor het uitvoeren van een 
onderzoek en meedenken in 
het proces  

17 Onderzoek samenwerkingsverbanden MVOH Carien Free Beheer € 20.000  1-1-2016 31-12-2016   

Aanbesteding adviesbureau 
voor het uitvoeren van een 
onderzoek en meedenken in 
het proces  

18 Asfaltonderhoud NO 
Ronnie Pot/ Theo 

Heijmans 
Beheer   1-5-2016 31-12-2016 10 

Huidig contract is vast tot 31-
12-2016, verlenging niet 
wenselijk ivm wegvallen korting 
(eenheidstarieven worden van 
kracht), besluit mogelijk nieuwe 
aanbesteding middels UAV 
2015 

REGIONAAL 

1 Meten en monitoren SWWB MVOH Aziz Danjaoui Beheer       10   

2 Baggeren havenkanaal Dinteloord   Frans Donken Beheer € 400.000  1-1-2016 1-4-2016 0 
Wordt door Waterschap 
gecoördineerd 

3 Baggeren haven Steenbergen   Frans Donken Beheer € 200.000  1-1-2016 1-4-2016 0 
Wordt door Waterschap 
gecoördineerd 

4 Aanschaf PD zakken (onder voorbehoud) n.v.t. Carien Free Beheer   1-5-2016 31-12-2016 2 
Mogelijk gebruik maken van 
contract Midwaste, 
adviesfunctie inkoop 

5 WMO clientondersteuning MVOH Wendy Veeke Beleid       10   

6 Medische advisering MVOH Wendy Veeke Beleid € 15.000      10 
gemeentelijk budget, het 
gezamenlijk budget is hoger 

7 WMO begeleiding tarieven 2017 vaststellen n.v.t. Wendy Veeke Beleid € 1.200.000      10 advies ondersteuning 
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Nr. Traject 
Soort 
aanbesteding 

Contactpersoon Afdeling Begroting 
Start-
datum 

Einddatum 
Schatting 
dagdelen 

Opmerkingen 

8 Toezichthoudende rol GGD MVOH Wendy Veeke Beleid € 9.000      10 

Er is een jaarcontract 
afgesloten, bekeken moet 
worden of dit voor een langere 
periode ingekocht moet gaan 
worden 

9 Helpdesk SWWB             5 
Overleggen SWWB waarbij A. 
Koppenhol aansluit namens 
SIW 

10 
Herinrichting gemeentehuis ivm Brabantse 
Wal 

              

Dit wordt door Woensdrecht 
voor 2016 op het werkplan 
geplaatst, is dit ook in 
Steenbergen van toepassing? 

11 Trajecten SWWB divers Raymond/ Aziz? Beheer         

Er staan diverse trajecten op de 
planning van het SWWB en 
waterkring west. Deelname 
Steenbergen? 

GEZAMENLIJK 

1 Kantoorartikelen                 

2 Wegmarkering                 

3 Opleidingen 
 

              

4 Drukwerk (huisstijl)                 

5 Mobiele telefonie                 

6 Rioolreiniging en inspectie                 

7 Digitalisering bouwdossiers                 

8 Advertenties (personeel)       - - -     

9 Postbezorging                 

10 CAR verzekering                 

11 BOA Drank en Horecawet       - - -     

12 JGZ 0-4 jaar    
Madelon van 

Vliet 
MO € 300.000        

Tweejarig contract met TWB 
moet verlengd/vervangen 
worden. Nu 2b dienst, maar die 
regeling wijzigt.  Samen met 5 
andere gemeenten (Rucphen, 
Roosendaal, Moerdijk, 
Woensdrecht en Bergen op 
Zoom) Een andere optie is dat 
we de opdracht toch bij de 
GGD gaan neerleggen en dan 
valt het onder de 
gemeenschappelijke regeling. 
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Raming benodigde dagdelen 2016 
      

350,00 
 

Bruto afname 8 dagdelen: 44 weken x 8 dd 352,00 
       

15% gezamenlijk, maximaal 44 44,00 
       

Netto beschikbaar aantal dagdelen: 352-44 308,00 
       

Verschil 
      

-42,00 
 

Extra dienstverlening: 
      

Naam aanbestedingstraject 
Aantal dagdelen 
geschat 

    
   

BVP Ontwikkelen thematische route WBWL STE-AMS-2015 25 
    

 Contractmanagement WMO begeleiding Brabantse Wal REG-BMN-
2015 10     

 Contractmanagement WMO Hulpmiddelen REG-CHR-2015 8 
    

 Deeltaxi REG-RGN-2014 NVT** 
     

Sturingsteam Jeugdzorg WBW (Zi2T) - MBG - 2015 NVT** 
     

Deze ingezette capaciteit zal separaat worden gefactureerd 
 

     
** Deze capaciteit wordt verrekend via de RWB / Zi2T 

 
     

. 
        

          



Bijlage 4: Overzicht helpdeskvragen 2015 
  

Aan- of inbesteden WVS 

Adviseren over aan- of inbesteden aan WVS (Raymond Schenk). 

 

Inventarisatie natuurwaarden 

Ondersteuning bij opstellen offerteaanvraag, opstellen gunningscriteria en van toepassing 

zijnde aanbestedingsregels (Mark de Jong). 

 

Vervanging schijvenkabinet 

Ondersteuning bij opstellen offerteaanvraag (Jan Snepvangers). 

 

Verhoging prijzen B&C Hout met factor 4 

Verzamelen informatie en advisering over reactie gemeente (Carien Free). 

 

Verbouwingswerkzaamheden Vraagwijzer (Rabobank pand) 

Beantwoording diverse inkoopvragen over verbouwingswerkzaamheden (Bennie Meyer). 

 

Aanschaf meubilair Vraagwijzer 

Advisering offerteaanvraag meubilair Vraagwijzer (Astrid Marchand) 

 

Overeenkomst SLOS 

Beoordeling concept overeenkomst (Franny van Opstal). 

 

Offertetraject rioolinspecties MJ Oomen 

Beoordeling opdrachtbrief rioolinspecties (Abdelaziz Danjaoui). 

 

Indexering Sultzer 

Beoordeling en advisering over indexeringsvoorstel (Ad Neelen). 

 

Adoptie rotondes 

Advisering over gevolgde procedure en contractering (Frederique Jansen). 

 

Vervanging grootformaat printer 

Advisering te volgen aanbestedingsprocedure (Frans van Hoek). 

 

Archiefwerkzaamheden 

Advisering te volgen aanbestedingsprocedure (Ronald Riteco). 

 

Cultuurcoach 

Advisering contractering (Paul Kop). 

 

Kermis 

Advisering pachtcontract kermisorganisator (Kees Suijkerbuijk). 

 

Sanitaire supplies 

Informatie verstrekking offertetraject (Frans van Hoek). 

 

Telefonie 

Advies aanbesteding vervanging telefooncentrale (Johan Klink). 

 

Voetbalcourt 

Advisering aanbesteding aanleg voetbalcourt (Paul Kop). 

 

Biobased gemeente 

  Informatie verstrekking over inkoopmogelijkheden Biobased producten (Sven Langenberg). 
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Elektrische laadpalen 

Advisering contractering leverancier elektrische laadpalen (Marianne Timmermans) 

 

Inzameling en afzet oud papier en karton 

Marktonderzoek regio gemeenten inzameling en afzet oud papier en karton (Carien Free) 

 

Supermarkten 

Advisering in het kader van bestemmingswijziging supermarkten (Kees Kerstens) 

 

Inhuur subsidieadviseur 

Beantwoording vraag aanbestedingsplichtig of niet (Joke Heijnen) 

 

Vervoer jeugdige naar zorgboerderij (AWBZ) 

Beantwoording vraag wie moet zorgen voor vervoer (gemeente of zorgverlener) in het kader 

van de WMO (Bianca Jansen, Connie Houke) 

 

Buitenbaden 

Informeren aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden exploitatie buitenbaden (Marjolijn Beens) 

 

Vervanging rioolgemaalserver 

Advisering omtrent ontvangen offerte rioolgemaalserver (Abdelaziz Danjaoui) 

 

RAW bestek baggeren 

Toets RAW bestek baggeren (Frans Donken)  
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Bijlage 5: Overzicht ingevulde extra dienstverlening 
 

 

Contractmanagement 

 

Opdracht titel: Contractmanagement Wmo hulpmiddelen 

Soort opdracht: Contractmanagement Wmo hulpmiddelen 

 

Beschrijving proces: 

 

Uitvoeren van het contractmanagement op de 

overeenkomsten Wmo hulpmiddelen met Welzorg Nederland 

B.V. en Harting Bank B.V.  voor veertien gemeenten. 

 

Stand van zaken: De eerste kwartaalrapportage levert een positief beeld op van 

de gerealiseerde uitvoering door beide leveranciers. Dit 

kwartaal worden er geen boetes opgelegd. De uitvoering van 

de overeenkomsten verloopt naar tevredenheid. Een aantal 

operationele zaken, waaronder het facturatieproces en 

discussies over categorie indeling, worden door het 

contractmanagement in samenwerking met kernteam goed 

opgepakt. De samenwerking met het kernteam verloopt 

goed. In juli 2015 is er een tweede contractmanager vanuit 

het Inkoopbureau aan de contractmanagersteam toegevoegd.  

 

De activiteiten rondom het opleggen en innen van de boete 

aan Welzorg vanuit de vorige overeenkomst, zijn afgerond. 

De boetebedragen zijn inmiddels betaald aan de gemeenten. 

Ook de verrekening van de ouderdomskorting heeft inmiddels 

plaatsgevonden en het bedrag is gecrediteerd aan de 

gemeenten. 

 

Resultaten: Vorige overeenkomst met Welzorg: terugbetaling van 

opgelegde boete ad €516.094,03. Terugbetaling van 

ouderdomskorting ad €34.680. 

 

Huidige overeenkomst: 

Contractuitvoering en prestaties conform de vastgelegde 

KPI’s in de overeenkomsten.  

Rapportagemodellen opgezet voor de maandelijkse interne 

controle, per kwartaal voor de gemeente en de halfjaarlijkse 

rapportage op bestuurlijk niveau. 

 

Alle Wmo consulenten hebben de training functioneel 

specificeren afgerond zodat zij zelf in staat zijn het 

hulpmiddel binnen de juiste categorie te plaatsen. 

 

Rol expert SIW: 1e aanspreekpunt voor gemeenten en leveranciers. 

Coördinerende rol in uitzetten van vragen binnen het 

kernteam. Opstellen van gedegen en goed onderbouwde 

rapportages. 

 

Leerpunten: - Planning (wordt nu gewerkt aan het opstellen van 

contractjaarplanning) 

- Organisatie rondom afstemming contractmanagers 

- Vastleggen gemaakte afspraken 
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Opdracht titel: Ziit Contractmanagement Jeugdzorg 

Soort opdracht: Zorg Informatie en Inkoopteam 

 

Beschrijving proces: 

 

Vormgeven aan contractmanagement 2015 en het inkoopproces 

Jeugdzorg regio WBW 2016 

 

Stand van zaken: Het team functioneert goed. Het Jeugdzorgstelsel wordt met 

belangstelling gevolgd door het ministerie. Er zijn erg grote 

uitdagingen en ook zorgen over de haalbaarheid in verband met de 

11% Rijkskorting waarmee de regio te kampen heeft. 

Contractmanagement en relatiebeheer lopen hand in hand. 

 

Resultaten: Een solide contractmanagement in 2015 heeft de basis gelegd voor 

de contractering in 2016 

 

Rol expert SIW: Smalle en diepe rol op gebied van zowel contractmanagement, 

inkoopstrategie, onderhandelingen en inpassing in beleid. 

 

Leerpunten: - Meer vastlegging 

- Meer planning 

 

 

Innovatieve contract- en aanbestedingsvormen 

 

Opdracht titel: BVP Ontwikkelen thematische route WBWL 

Soort opdracht: BVP traject 

Verrichte 

werkzaamheden: 

Eerste presentatie over inhoud Best Value filosofie 

Stand van zaken: Lopend, wordt in 2016 verder vormgegeven 

Resultaten: - 

Leerpunten: - 

 

 

 


