
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Bijlage(n) : 1. Kadernota Inkoop & Aanbesteding 

2. Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : De Kadernota Inkoop & Aanbesteding legt ons inkoopbeleid 
vast waarmee de inkoop rechtmatig, efficiënt en 
maatschappelijk verantwoord ingevuld wordt. De Kadernota 
is 'sober en doelmatig' van opzet. Het schetst de minimale 
voorwaarden waaraan de inkoop & aanbesteding moet 
voldoen en schetst de minimale doelstell ingen. Ook wordt 
uiteengezet hoe wij het inkoopproces uitvoeren en hoe wij 
dit organisatorisch vorm geven. 

Het opzetten van een professionale inkooporganisatie is 
een van de belangrijkste onderdelen uit de Kadernota. We 
kiezen voor het gecoördineerd inkoopmodel, waarbij een 
inkoopcoördinator fungeert als vraagbaak, adviseur en 
verantwoordeli jke voor beleidszaken. Het aanstellen van 
een inkoopcoördinator is noodzakeli jk om de inkoop 
professioneler, in overeenstemming met de Kadernota, te 
laten verlopen. De inkoopcoördinator kan budgetneutraal 
gerealiseerd worden, vanuit het uitgangspunt dat de 
coördinator de inkoop meer efficiënt laat verlopen, wat tot 
kostenbesparingen leidt. De coördinator wordt in eerste 
instantie voor twee jaar aangesteld. Na twee jaar volgt een 
evaluatie waarbij een voorstel wordt gedaan aan het college 
over het al dan niet uitbesteden van de inkoopfunctie. 

Gezien de kruisverbanden tussen inkoop en duurzaamheid 
combineren wij de inkoopcoördinatie met de bestaande 
duurzaamheidscoördinatie, tot een coördinatiefunctie. Na 
aanstell ing stelt de coördinator een uitvoeringsprogramma 
op bij de Kadernota, waarin de belangrijkste thema's meer 
ambitieus worden uitgewerkt.  

   

Voorgestelde beslissing : 1. Vaststellen van de Kadernota Inkoop & Aanbesteding. 

2. Instemmen met de voorgestelde dekking van de gecoör-
dineerde inkoopfunctie, wat inhoudt dat de dekking van 
de gecoördineerde inkoopfunctie geschiedt uit reguliere 
middelen. 
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Aanleiding 
 
Inleiding 
In de Kadernota Inkoop & Aanbesteding staat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
gemeente Haren verwoord. De Kadernota is sober en doelmatig van opzet: het schetst de 
minimale doelstell ingen en minimale voorwaarden waaraan moet worden voldaan en zet in 
hoofdli jnen uiteen hoe de inkoop uitgevoerd wordt en de inkooporganisatie meer professio-
neel wordt ingericht. Tijdens onze collegeperiode wordt deze professionelere inkooporgani-
satie uitgerold en geëvalueerd. 
 
In augustus 2006 is het huidige inkoopbeleid vastgesteld. Dit beleid is toen vastgesteld 
zonder dat de organisatie er ook op ingericht is. Zo heeft op dat moment niemand capaciteit 
specifiek voor de inkoop gekregen; men ‘doet het er bij ’. In de afgelopen jaren heeft de ge-
meente een aantal keren ternauwernood de rechtmatigheidstoets van de jaarrekening door 
de accountant doorstaan. De wijze waarop de inkoop verloopt was hiervoor de reden. Voor-
beelden van risico’s en onvolkomenheden zijn: geen juridische bewaking of beleidsonder-
steuning, geen controle op de naleving van beleid, geen macro’s of standaardformulieren, 
geen standaardprocessen, geen kennisbewaking en geen trainingen of cursussen. 
 
Met de Kadernota proberen wij de risico’s en inefficiënties weg te nemen. Een andere be-
langrijke reden voor de Kadernota is het ant iciperen op nieuwe inkoopwetgeving van het 
Rijk/VNG. Ook was er in het inkoopbeleid geen aandacht voor duurzaam inkopen. Dit is nu 
een van de uitgangspunten voor de inkoop in de Kadernota, omdat het noodzakelijk is om 
de klimaatdoelstell ingen van de gemeente te realiseren. Het Rijk heeft in 2007 met VNG het 
‘Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011’ afgesloten. In dit akkoord hebben de parti j-
en afgesproken zich samen in te spannen voor schoner, zuiniger en duurzamer Nederland 
met als één van de specifieke afspraken dat gemeenten er naar streven 75% duurzaam in te 
kopen in 2010 en 100% in 2015. Ook voor de gemeente Haren geldt dit streven. Door uw 
Raad is ook rond 2007 de motie ‘duurzaam inkopen’ aangenomen, die ons opdracht geeft 
een beleidskader duurzaam inkopen op te stellen. Met deze Kadernota Inkoop en Aanbeste-
ding krijgt dit gestalte. 
 
Klimaatdoelen gemeente 
Tegelijk met de Kadernota wordt ook de evaluatie en actualisatie van het klimaatbeleid 
vastgesteld. Hierin stellen wij voor om als doelstell ing op te nemen: 
 In 2015 is de gemeenteli jke organisatie kl imaatneutraal. 
 In 2025 is de CO2 uitstoot met 25% gereduceerd ten opzichte van de uitstoot in 2009. 
 
Deze doelen zijn ambitieus, maar haalbaar. Daarbij is het essentieel dat alle kansen tot CO2 
reductie die zich voordoen, met beide handen worden aangegrepen. Duurzame inkoop en 
aanbesteden is daar, voor de gemeenteli jke organisatie, de basis voor. Met een duurzaam 
inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het vanzelfsprekend in elke inkoopsituatie duurzaam-
heid en CO2 reductie mee te nemen. Voor ons als gemeente is duurzame inkoop een van de 
belangrijkste activiteiten om onze doelstell ingen te halen, anders zijn wij hierbij (bijna) vol-
ledig afhankeli jk van andere parti jen. 
 

Wijzigingen in het inkoopbeleid 
Wij hebben bij het opstellen van de nieuwe Kadernota goed geluisterd naar de inbreng van-
uit de organisatie. De vraag was vooral om de routing te vereenvoudigen. De volgende wij-
zigingen hebben wij doorgevoerd: 
 Instellen professionele inkooporganisatie met coördinator (gecoördineerd inkoopmodel). 
 Implementeren duurzaam inkopen. 
 Herschikken van de inkooprouting. 



 3

 Meer vrijheid bij keuzes selectie- en gunningcriteria. 
 Meer aandacht voor nieuwe aanbestedingsvormen. 
 Meer verantwoordeli jkheid chefs. 
 
Bij het opstellen van het beleid is in een benchmark ook gekeken naar andere gemeenten, 
waarbij wij ‘gemiddeld’ zitten. 
 
Hoofdpunten Kadernota 
Een rechtmatig, efficiënt en maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, door: 
1. Te voldoen aan de Europese, nationale en gemeenteli jke wet- en regelgeving; 
2. het inkoopproces goed te organiseren en gebruik te maken van de voorgeschreven se-

lectie- en gunningcriteria en aanbestedingsvormen; 
3. een professionele inkooporganisatie neer te zetten, volgens het gecoördineerd inkoop-

model. 
 
Een rechtmatig verloop van de inkoop staat of valt met het hanteren van strikte drempelbe-
dragen. In de nieuwe situatie gelden de volgende gemeenteli jke drempelbedragen exclusief 
btw 1: 
 

 Leveringen en Diensten Werken 

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding       € 0 – 20.000       € 0 – 75.000 

Meervoudig onderhandse aanbesteding € 20.000 – 100.000 € 75.000 – 500.000 

Nat ionaal  openbare en niet-openbare aan-

besteding 
      € 100.000 – 193.000 € 500.000 – 4.845.000 

Europese openbare en niet-openbare aan-

besteding 
> € 193.000 > € 4.845.000 

 
Uit toetsing bli jkt dat wij met deze drempelbedragen gemiddeld scoren ten opzichte van an-
dere gemeenten: wij zijn niet strenger of soepeler dan de meeste andere gemeenten. 
 
Van Kadernota naar uitvoeringsprogramma 
Na aanstell ing van de inkoop- en duurzaamheidscoördinator is een van de eerste acties van 
de coördinator het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De hoofdpunten uit de  
Kadernota worden in dit uitvoeringsprogramma nader uitgewerkt. De in het uitvoeringspro-
gramma genoemde concrete doelen dienen uiterli jk begin 2014 gerealiseerd te zijn. 
 
Doelstelling 
Rechtmatig, efficiënt en maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. 
 

Gekozen oplossing 
Introduceren van een gecoördineerd inkoopmodel, met een coördinator die capaciteit kri jgt 
voor inkoopbegeleiding. Wij combineren de coördinatiefuncties van inkoop en duurzaamheid 
tot een functie (1 fte). Voor de duurzaamheidscoördinatie is reeds 0,4 fte beschikbaar. De 
coördinator wordt in eerste instantie voor twee jaar aangesteld. Na twee jaar volgt een eva-
luatie waarbij een voorstel wordt gedaan aan het college over het al dan niet uitbesteden 
van de inkoopfunctie. 
 

                                                           
1 Per 1 januari  2012 wordt  het Europese drempelbedrag opnieuw vastgesteld.  Vanaf 2012 dienen de drempel-

bedragen gecontroleerd te worden op www.pianoo.nl .  
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Argumentatie 
Het introduceren van een gecombineerde inkoop- en duurzaamheidscoördinatiefunctie bete-
kent dat enerzijds de inkoop wordt geprofessionaliseerd en anderzijds duurzaamheid beter 
ingebed wordt, ook in de inkoop. Professionalisering van de inkoop betekent dat wij de risi-
co’s rond rechtmatigheid zoveel mogelijk indammen en de huidige onvolkomenheden bij de 
inkoop wegnemen.  
 
In de Kadernota is duurzaamheid een belangrijke peiler van het inkoopbeleid. Het streven is 
om duurzame inkoop leidend te maken. Binnen het duurzaamheidsbeleid is de inkoop een 
van de belangrijkste peilers. Duurzaam inkopen is essentieel om de klimaatdoelstell ing te 
behalen. Zonder duurzame inkoop is de gemeente bijna volledig afhankeli jk van externe 
parti jen om de doelstell ing te kunnen halen. Door duurzaamheid en inkoop in een coördina-
tiefunctie te combineren, wordt een efficiëntieslag geslagen. De inkoopcoördinator hoeft 
zich niet ‘extra’ in duurzaamheid te verdiepen, er ontstaat geen situatie waarin beide coör-
dinatoren elkaar regelmatig moeten opzoeken om zaken voor elkaar te kri jgen, beide aspec-
ten worden meer vanzelfsprekend gecombineerd. 
 

Kostendekking 
De verwachting is dat een professionelere inkooporganisatie een efficiëntere inkoop be-
werkstell igt. Een globale analyse van het inkoopvolume laat zien dat er circa € 10 miljoen 
euro aan derden, inhuur- en energiebudgetten zijn (zie onderstaande tabel). Uit deze bud-
getten willen wij de kosten van de inkooporganisatie dekken (inverdienen). Een professione-
le inkooporganisatie vraagt zowel om een inkoopcoördinator (0,6 fte) als om scholing van de 
bij de inkoop betrokken medewerkers. Ook dient rekening gehouden te worden met kosten 
behorend bij de uitvoer van de functie (mogelijke aanschaf hulpmiddelen, software, et cete-
ra). Het dekkingsvoorstel is als volgt. 
 
1. Voor een inkoper in schaal 9 / anciënniteit 11 voor 0,6 fte bedragen de werkgeverslasten 

(inclusief alle opslagen) € 34.050,-. Daar wordt een structureel budget voor opleiding en 
‘kosten uitvoer functie’ bi j geraamd van € 10k (ondersteuning en opleiding organisatie). 

 
Structureel te dekken t.b.v. inkooporganisatie:             € 44.050,- 
 
2. Deze kosten van het in dienst nemen van de inkoper en bieden van ondersteuning en 

scholing kunnen gedekt worden uit de verlaging van de inkoopbudgetten. De kosten zijn 
als volgt te verdelen over de inhuurbudgetten, derden budgetten en energiebudgetten: 

 
Kosten-

soort 

Omschrijving Begroting 

2011 
 

Relatieve aan-

deel 
 

Structureel t.b.v. dekking 

inkooporganisatie 

30 inhuur  € 809.715  7,58%  € 3.339 0,41% 

31 energie  € 519.501  4,86%  € 2.142 0,41% 

33 derden    € 77.500  0,73%     € 320 0,41% 

34 derden   € 9.276.254        86,83%       € 38.250 0,41% 

  € 10.682.970      100,00%       € 44.050 0,41% 

 
Wij verwerken dit in de Voorjaarsnota 2012, bij de nominale ontwikkeling. 
 
Uit bovenstaande tabel wordt duideli jk dat de dekking van de inkooporganisatie georgani-
seerd kan worden door slechts 0,41% van de derden budgetten anders aan te wenden. Deze 
dekking wordt voorgesteld, omdat ervan uit wordt gegaan dat een meer professionele orga-
nisatie zichzelf terugverdient (inverdienen).  
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In de tabel staat ruim € 10 miljoen aan structureel budget genoemd. Dit betreft budget uit de 
beleidsbegroting, exclusief incidentele budgetten, zoals investeringen in onderhoud en pro-
jecten. Het is echter, gezien het feit dat deze incidenteel zijn, niet verstandig deze aan te 
wenden als dekking voor de inkooporganisatie. Vandaar dat deze incidentele budgetten niet 
zijn meegenomen in de berekening en er is gekozen voor een structurele oplossing. 
 
Communicatie 
Na vaststell ing van de Kadernota door uw raad wordt deze gepubliceerd op de website van 
de gemeente. Ook wordt deze op het intranet geplaatst. Op het intranet wordt een plek inge-
richt voor inkoopondersteuning, waar bijvoorbeeld stappenplannen een plek krijgen. Dit ge-
deelte van het intranet wordt verder gevuld door de inkoop- en duurzaamheidscoördinator. 
Bij de KvK worden de vernieuwde inkoopvoorwaarden neergelegd. 
 
Jaarli jks wordt door de coördinator een inkoopverslag opgesteld, dat onderdeel wordt van 
het jaarverslag. 
 

Voorgestelde beslissing 
1. Vaststellen van de Kadernota Inkoop & Aanbesteding. 
 
2. Instemmen met de voorgestelde dekking van de gecoördineerde inkoopfunctie, wat 

inhoudt dat de dekking van de gecoördineerde inkoopfunctie geschiedt uit reguliere 
middelen. 

 
Haren, 25 oktober 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretaris  burgemeester 
 
 

De derden budge t ten  z i j n  ve rdee ld  over  ongeveer  850 budge tpos ten ,  wa t  be teken t  –  onder  de  aanname 
da t  a l l e  pos ten  even  g roo t  z i j n  –  da t  e r  gemidde ld  pe r  budgetpos t  €  51 ,53  aangewend  word t  voo r  de  in -
kooporgan isa t i e .  
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