
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Aan: 

de raad van de  

gemeente Hardenberg 

Postbus 500 

Hardenberg 

 

 

 

 

Van: 

de rekenkamercommissie Hardenberg  

i.s.m. 

Partners + Pröpper 

 

 

 

Hardenberg, 15 mei 2012 

 

 

Rapport 

“INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID” 
 
 
ONDERZOEK DOOR DE REKENKAMERCOMMISSIE HARDENBERG 
 



 

Inhoudsopgave 

 Leeswijzer ............................................................................................1 

Deel I: De kern ........................................................................................ 2 

1 Aanleiding..........................................................................................................2 

2 Doel en vraagstelling van het onderzoek..........................................................2 

3 Aanpak van het onderzoek ...............................................................................3 

4  Kernbevindingen ..............................................................................................3 

5 Conclusies..........................................................................................................5 

6 Aanbevelingen...................................................................................................7 

Deel II: De onderbouwing ....................................................................... 8 

1 Omvang inkopen en aanbestedingen .................................................8 

 Inkoopvolume ...................................................................................................8 

 Aard ...................................................................................................................8 

2 Doelstellingen gemeentelijk inkoopbeleid .........................................9 

 Algemeen ..........................................................................................................9 

 Drempelbedragen .............................................................................................9 

 Volledigheid en actualiteit ..............................................................................11 

 Positie inkoopcoördinator...............................................................................12 

 Criteria voor duurzaam inkopen .....................................................................13 

 Lokaal inkopen ................................................................................................13 

 Jaarlijks crediteurenscan.................................................................................13 

 Integriteit.........................................................................................................13 

3 Realiseren van de doelstellingen ......................................................13 

 Algemeen ........................................................................................................13 

 Inspanningen om scherp (goedkoop) in te kopen ..........................................14 

 Afweging noodzaak .........................................................................................16 

 Objectiviteit en integriteit bij inkopen............................................................16 

 Nevendoelen bij inkoop ..................................................................................17 

 Doelbereiking: samenvatting ..........................................................................19 

Deel III: Bijlagen.................................................................................... 21 

Bijlage 1 Onderzoeksopzet en aanpak..................................................21 

Bijlage 2 Normenkader .........................................................................25 

Bijlage 3 Bronnen ..................................................................................29 

Bijlage 3 Vragenlijst zelfevaluatie .........................................................31 

Bijlage 4 Samenvatting geselecteerde dossiers....................................42 

Bijlage 5 Externe adviseurs in selectie..................................................55 



 

1 

 

Leeswijzer 
 

Dit rapport bestaat uit drie delen.  

 

DEEL I DE KERN 

Dit deel kan in principe los van de andere delen gelezen worden en bevat de 

onderzoeksvragen, de kernbevindingen, conclusies en aanbevelingen. 

 

DEEL II DE ONDERBOUWING 

Dit deel bevat een verdere onderbouwing van de bevindingen en conclusies uit deel I en 

bevat hiervoor al het relevante onderzoeksmateriaal. De conclusies bevatten 

normatieve uitspraken. Deel II bevat een gedetailleerde onderbouwing  van de 

onderzoekers voor deze uitspraken. 

 

DEEL III DE BIJLAGEN 

Dit deel bevat vijf bijlagen: een beschrijving van de onderzoeksaanpak, het 

normenkader, de bronnenlijst, de in het onderzoek gehanteerde vragenlijst, een 

samenvatting van de geselecteerde dossiers en een analyse van de kosten van externe 

adviseurs die in de beoordeelde dossiers werden betrokken. 

 

Nota bene: de rekenkamercommissie moet nog besluiten of dit rapport wordt 

gepubliceerd als geheel, of als losse delen. Indien de rekenkamercommissie kiest voor 

publicatie in losse delen, wordt een deel in gedrukte vorm en een deel digitaal 

(bijvoorbeeld via internet) gepubliceerd.  
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Deel I: De kern 
 

1 Aanleiding 

 

Er bestond bij de rekenkamercommissie en het presidium geen aanleiding om te 

veronderstellen dat er veel zaken mis gaan bij inkopen en aanbesteding in de gemeente 

Hardenberg. Daar is uit een eerste inventarisatie door de commissie niets van gebleken. 

Bovendien blijken uit de jaarverslagen 2010 en 2011 geen grote onregelmatigheden op 

dit punt.  

 

Echter, een systematisch inzicht bij de raad over de uitvoering van het gemeentelijk 

inkoopbeleid ontbrak. Bovendien was voor de raad niet duidelijk hoe de aandacht voor 

lokale ondernemers, de bestuurlijke betrokkenheid en de integriteitsvraagstukken een 

plek krijgen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarom heeft de 

rekenkamercommissie een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

inkopen door de gemeente Hardenberg uitgevoerd. Dit onderzoek was dus niet gericht 

op de rechtmatigheid daarvan. Het onderzoek betrof de jaren 2009 tot en met 2011 en 

werd namens de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoekbureau Partners + 

Pröpper. 

 

De rekenkamercommissie heeft ook besloten om de lokale inkopen te benchmarken met 

de gemeente Coevorden en heeft daartoe samengewerkt met de rekenkamercommissie 

Coevorden. De eerste resultaten van deze benchmark zijn opgenomen in dit rapport, 

terwijl de details, conclusies en aanbevelingen van de benchmark volgen bij publicatie 

van het rapport van de rekenkamercommissie Coevorden. Dat rapport zal naar 

verwachting over enkele weken openbaar worden gemaakt. 

 

2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

 

DOEL 

 

De rekenkamercommissie formuleerde de volgende doelstelling: 

 

“Inzicht verkrijgen in de doelstellingen en de uitvoering van het gemeentelijk 

inkoopbeleid, het bereiken van de gestelde doelstellingen en in de omvang van 

het inkoopbeleid.” 

 

 

Uit de doelstelling volgen drie belangrijke kernvragen die op onderdelen zijn uitgewerkt 

in deelvragen. 
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KERNVRAGEN 

 

1 Wat was in de onderzoeksperiode de omvang van de gemeentelijke inkopen en 

aanbestedingen 

  a)  naar volume 

   en 

  b)  naar aard? 

2 Wat zijn belangrijke doelstellingen van het gemeentelijke inkoopbeleid? 

3  Hoe en in welke mate worden deze gerealiseerd met in het bijzonder: 

− Waaruit blijkt dat er inspanningen zijn gedaan om scherp (goedkoop) in te 

kopen? 

− Hoe wordt bij de inkoop afgewogen of deze ook echt nodig is? Had de inkoop/de 

vervanging zonder echte nadelen ook uitgesteld kunnen worden? Is het nieuwe 

systeem echt nodig? 

− Hoe is geborgd dat de inkoop voldoende integer (objectief, zonder schijn van 

bevoordeling e.d.) plaatsvindt? 

− Op welke wijze zijn de volgende doelen betrokken bij de inkoop: 

o Maatschappelijk verantwoord ondernemen (milieu, duurzaamheid, fair 

trade, social return on investment
1
). 

o Inschakeling van het lokale bedrijfsleven. 

 

3 Aanpak van het onderzoek 

 

Een verantwoording van de onderzoeksopzet vindt u in bijlage 1. Het normenkader vindt 

u in bijlage 2. 

 

4  Kernbevindingen 

Dit hoofdstuk bevat de kernbevindingen. De kernbevindingen worden behandeld langs 

de genoemde kern- en deelvragen van hoofdstuk 2. 

 

4.1 De omvang van het inkoopbeleid 

 

De gemeente Hardenberg koopt per jaar voor circa € 83 miljoen in. Het betreft werken 

(bijvoorbeeld de aanleg van wegen of de bouw van het gemeentehuis), leveringen 

(bijvoorbeeld een brandweerauto of rioolbuizen) en diensten (bijvoorbeeld de inhuur 

van bewakingspersoneel). Circa € 15 miljoen (17%) daarvan wordt jaarlijks ingekocht bij 

leveranciers in het postcodegebied van Hardenberg (“lokale leveranciers”). 

 

                       
 
1
 Dit betekent dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld 

bijstandsgerechtigden of gehandicapten) worden ingeschakeld bij de uitvoering van een 

opdracht. 
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4.2 De belangrijke doelen van het inkoopbeleid 

 

Het inkoopbeleid van de gemeente Hardenberg werd in 2007 vastgesteld. Wijzigingen in 

wet- en regelgeving, zoals de toepasselijke drempelbedragen voor Europese 

aanbestedingsprocedures, werden niet officieel in de gemeentelijke nota Inkoopbeleid 

vastgelegd. Diverse nota’s en beleidsnotities van recentere datum die betrekking 

hebben op het inkoopbeleid (zoals over social return on investment) zijn nooit door het 

college van Burgemeesters en Wethouders bekrachtigd. De doelen van het inkoopbeleid 

zijn niet meetbaar gemaakt. 

 

4.3 De realisatie van het inkoopbeleid 

 

VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING 

Uit de audits van de 12 geselecteerde inkoopdossiers blijkt dat de dagelijkse praktijk van 

inkopen en aanbesteden in Hardenberg in het algemeen conform de wet- en regelgeving 

verloopt. De ambtenaren bleken op hoofdlijnen op de hoogte van die wet- en 

regelgeving en passen die in de meeste gevallen ook toe.  

 

De drempels tot waaraan onderhands wordt aanbesteed zijn in Hardenberg hoog. Tot 

aan de drempels van Europese aanbesteding wordt in Hardenberg namelijk enkelvoudig 

of meervoudig onderhands aanbesteed. Nationaal openbare procedures komen in de 

praktijk niet voor. Dit is ongebruikelijk en in strijd met het inkoopbeleid van de 

gemeente. 

 

GEBRUIK VAN SYSTEMEN EN KENNIS 

Er zijn drie verschillende systemen in gebruik die kunnen worden geraadpleegd bij 

inkopen en aanbesteden: de inkoopmodule die draait onder het huidige Document 

Management Systeem (deze is nog in de testfase), een inkoopportal en een Excel 

toepassing waarin het crediteurenbestand wordt bijgehouden, die gebruikt zal worden 

om te zijner tijd de contractmodule te vullen. Die systemen zijn onderling niet gekoppeld 

en ze zijn geen van alle geheel bijgewerkt. Ten tijde van het onderzoek was onduidelijk 

voor welk systeem na de samenvoeging met Ommen zal worden gekozen.  

 

Een goed toegankelijk en volledig contractenregister ontbreekt en de jaarlijkse 

crediteurenscan is na 2010 niet meer uitgevoerd wegens gebrek aan een goede tool en 

menskracht, hoewel dit op grond van de Nota Inkoopbeleid uit 2007 wel verplicht is.  

 

Hardenberg maakt vaak gebruik van extern ingehuurde experts om een inkoop of 

aanbesteding te begeleiden. Zij leveren niet alleen de inhoudelijke expertise ten 

behoeve van de in te kopen kwaliteit, maar begeleiden en bepalen ook (mede) het 

inkoopproces. Alleen al in de 12 geselecteerde dossiers, bleek acht maal een beroep te 

zijn gedaan op een externe deskundige.  

 

De inkoopcoördinator, die in 2007 werd aangesteld, wordt lang niet altijd ingeschakeld 

bij inkopen en aanbesteden, terwijl dat vaak wel voor de hand zou liggen, verplicht is 

gesteld door de directie, en bovendien ook nuttig kan zijn: Niet alleen kan hij de 
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rechtmatigheid van het proces bewaken, maar hij kan ook borgen dat er voldoende 

aandacht is voor doelmatig en doeltreffend inkopen en aanbesteden. Opvallend is dat 

hij vaak juist bij grote aanbestedingen niet in het proces wordt betrokken met als reden 

dat het om een eenmalige opdracht gaat of omdat het om uitvoering van 

werkzaamheden gaat. 

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN, DE INZET VAN LOKALE ONDERNEMERS EN INKOPEN 

TEGEN EEN SCHERPE PRIJS 

Hoewel het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen niet formeel in het 

inkoopbeleid van de gemeente is vastgesteld, wordt er wel naar gehandeld. Omdat er 

onvoldoende meetbare doelen zijn gesteld, kan er geen uitspraak worden gedaan over 

de mate waarin de gestelde doelen ook worden gerealiseerd. 

 

Uit de interviews blijkt dat Hardenberg graag zaken doen met ondernemers waarmee 

een langdurige relatie bestaat. De vraag of dan nog de beste kwaliteit tegen de meest 

gunstige prijs wordt ingekocht, verdwijnt in de loop van de tijd naar de achtergrond. 

Bovendien worden drempels van Europese aanbesteding overschreden, omdat 

contracten steeds worden verlengd. De verlenging wordt niet Europees aanbesteed. 

 

De noodzaak voor een bepaalde inkoop of aanbesteding blijkt als het om grote bedragen 

gaat vaak uit eerder vastgestelde plannen (bijvoorbeeld onderhoudsplannen). Bij 

kleinere bedragen berust de inschatting van de noodzaak vaak bij individuele 

ambtenaren.  

 

Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis (het casco) en de parkeergarage is 

succesvol gebruik gemaakt van de constructie “Design, Build & Maintain”. Het risico van 

budgetoverschrijdingen en nadelige kwaliteitsverschillen is daarmee voor de gemeente 

ondervangen (en dus afgewenteld op de aannemer). Onbekend is echter of en zo ja voor 

hoeveel dit heeft geleid tot extra bouwkosten. Het is immers aannemelijk dat de 

aannemer zijn extra risico ook zo veel mogelijk wil afdekken en dat risico deels heeft 

verdisconteerd in de aanneemsom. 

 

Uit het crediteurenbestand blijkt dat de hiervoor bedoelde externe deskundigen 

regelmatig worden ingehuurd. In de periode 2009-2011 werd ruim € 2,8 miljoen aan hen 

betaald door Hardenberg, voor diverse diensten. 

 

 

5 Conclusies 

 
Hoofdconclusie 1: De hoofddoelen van het inkoopbeleid worden gerealiseerd. 

 

 

- Inkopen worden alleen gedaan als dat noodzakelijk is 

- Men spant zich in om scherp (goedkoop) in te kopen. 
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-  Van handelen in strijd met de regels voor integriteit is uit het onderzoek niets 

gebleken. 

 

Hoofdconclusie 1: Er bestaat een inkoopbeleid met doelstellingen, maar dit beleid is 

in onvoldoende mate vastgesteld en daardoor niet actueel. Ook is het beleid in 

onvoldoende mate evalueerbaar omdat doelstellingen niet zijn geconcretiseerd. 

 

 

- Het inkoopbeleid is verouderd en op onderdelen onjuist en onvolledig. De 

bestuurlijke betrokkenheid is onvoldoende. Zo zijn de nota’s en notities van 

recentere datum nooit bekrachtigd door het college van Burgemeester en 

Wethouders. 

- Door het ontbreken van bruikbare en meetbare doelen en streefwaarden, is 

geen uitspraak te doen over het realiseren van doelstellingen ten aanzien van 

duurzaam en lokaal inkopen en Social Return on Investment. 

- Door de hoge drempels tot waaraan onderhands wordt aanbesteed (in de 

praktijk tot aan de drempel van Europees aanbesteden), kan in Hardenberg 

relatief vaak lokaal voorkeursbeleid worden toegepast. Lokale ondernemers 

hebben dus een beduidend grotere kans om een opdracht van de gemeente te 

krijgen dan in andere gemeenten. 

 

Hoofdconclusie 2: De kennis binnen de ambtelijke organisatie en bestaande 

systemen worden in onvoldoende mate benut. 

 

 

- Er wordt vaak een beroep gedaan op externe adviseurs, terwijl de gemeentelijke 

inkoopcoördinator juist vaak niet in het proces wordt betrokken. Dit lijkt 

tegenstrijdig en is potentieel ondoelmatig. 

 

- Door het ontbreken van een bijgewerkt contractregister loopt de gemeente het 

risico dat contracten te laat worden verlengd of vernieuwd en dat 

doelmatigheidsvoordelen niet kunnen worden gerealiseerd. 

 

- Door het ontbreken van de resultaten van een crediteurenscan, kan geen goed 

onderbouwde keus worden gemaakt voor een bepaalde leverancier, waardoor 

het risico bestaat dat ondoelmatig of niet doeltreffend wordt ingekocht. Dit 

speelt zeker ook bij leveranciers waarmee een langdurige relatie bestaat. 

 

- Als er geen sprake is van budgetoverschrijdingen, betekent dat nog niet dat er 

optimaal is ingekocht of aanbesteed. Onbekend is of het goedkoper had gekund 

omdat alternatieven voldoende tegen elkaar zijn afgewogen. 

 

- Er zijn te veel systemen in gebruik voor inkopen en aanbesteden. Deze bevatten 

geen van alle volledige informatie.  
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6 Aanbevelingen 

 

Aan het college: Herijk het beleid en actualiseer het gemeentelijk inkoopbeleid alvorens 

het formeel vast te stellen. Heroverweeg daarbij of neerwaartse bijstelling van de 

drempels voor onderhandse aanbestedingen en het voeren van nationaal openbare 

procedures nuttig of noodzakelijk is. 

 

Aan het college: heroverweeg de inzet van externe deskundigen en bepaal of deze 

noodzakelijk en doelmatig is. Weeg de noodzaak en doelmatigheid van hun inzet af 

tegen de inzet van de gemeentelijke inkoopcoördinator. 

 

Aan het college: stel de betrokkenheid van de gemeentelijke inkoopcoördinator –in het 

gehele proces- verplicht bij inkopen vanaf meervoudig onderhandse aanbestedingen. 

 

Aan het college: Er moet een keus worden gemaakt voor het systeem of systemen voor 

inkoop en aanbesteden waarmee de gemeente (ook na de samenvoeging met Ommen) 

verder werkt, zodat onnodige vertraging en potentieel ondoelmatige investeringen 

worden voorkomen. 

 

Aan de Raad: stel de kaders voor het gemeentelijk inkoopbeleid, bijvoorbeeld door 

streefwaarden en meetbare doelen te bepalen voor duurzaam en lokaal inkopen en 

voor Social Return on Investment. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat een 

bepaald percentage van het budget voor bepaalde inkopen in de uitvoering wordt benut 

door inzet van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Aan de Raad: controleer periodiek of de gestelde kaders bijstelling behoeven en of de 

uitvoering conform de gestelde kaders is. Dit kan bijvoorbeeld bij de behandeling van 

het jaarverslag. 
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Deel II: De onderbouwing 
 

 

1 Omvang inkopen en aanbestedingen 
 

Inkoopvolume 

Uit het crediteurenbestand over de jaren 2009 tot en met 2011 blijkt dat de gemeente 

Hardenberg voor gemiddeld circa € 83 miljoen per jaar bij ongeveer 2200 verschillende 

leveranciers inkoopt.
 2
  

 

Jaar Bedrag totaal 

2009 € 75.174.380 

2010 € 85.685.370 

2011 € 90.611.198 

 

Aard 

Het crediteurenbestand is niet te sorteren naar productgroepen. Per crediteur kan 

uiteraard aan de hand van de facturen wel worden bepaald wat werd ingekocht. De 

kleinste inkopen betreffen enkele Euro’s voor bijvoorbeeld bloemen, de grootste vele 

miljoenen. De grootste bedragen blijken in de betreffende jaren te zijn betaald aan de 

volgende 3 leveranciers: een bouwondernemer
3
, een bedrijf dat wordt ingehuurd voor 

groenonderhoud en het bedrijf dat afval inzamelt en verwerkt (inclusief hun 

nevenvestigingen en dochterondernemingen). Aan deze drie leveranciers werd betaald: 

 

Jaar Betaald aan de 3 grootste 

leveranciers 

Als percentage van het 

inkoopvolume 

2009 € 18.935.815 25,19% 

2010 € 27.940.083 32,61% 

2011 € 31.556.791 34,83% 

 

 

In het crediteurenbestand van de gemeente Hardenberg wordt niet vastgelegd om welk 

type inkoop (dienst, levering of werk) het gaat, wat precies is ingekocht, welke 

procedure bij de inkoop wordt gevolgd. De informatie kan nu alleen worden achterhaald 

door alle facturen te lichten en te beoordelen. Als crediteuren op bijvoorbeeld 

                       
 
2
 Het inkoopvolume is ontleend aan de crediteurenadministratie. Declaraties van personeel, 

subsidies en betalingen die niet-beïnvloedbaar zijn en geen echte inkoop betreffen (zoals 

aan de belastingdienst) zijn uit het totaal verwijderd. 
3 Dit betreft de ondernemer die het nieuwe gemeentehuis bouwt. 
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productgroepen zouden worden geadministreerd, zoals in veel gemeenten gebruikelijk 

is, worden analyses van de inkopen relatief eenvoudig.  

 

Echter, de analyse is in het kader van dit onderzoek niet handmatig gedaan en het 

inkoopvolume van de gemeente Hardenberg kan daarom niet worden getypeerd naar 

aard (productgroep, type inkoop en gevolgde inkoopprocedure). Wel was bekend dat 

het grootste werk in de onderzoeksperiode het nieuwe gemeentehuis was. Om deze 

reden werd de aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis in de selectie van dossiers 

betrokken. 

 

2 Doelstellingen gemeentelijk inkoopbeleid 
 

Algemeen 

Bij grote inkopen en aanbestedingen gelden doelstellingen en procedures, die worden 

bepaald door Europese regelgeving. Die procedures moeten vrije toegang van 

ondernemers tot grote overheidsopdrachten garanderen, waarbij zij op basis van hun 

expertise, kostprijs en ervaring recht hebben op een selectie door overheidsinstellingen 

die voldoet aan de zogenoemde TON-principes (Transparant, Objectief en Non-

discriminatoir). Voor de inkoop van diensten (bijvoorbeeld de inhuur van personeel), 

leveringen (bijvoorbeeld software) en werken (bijvoorbeeld bouwactiviteiten) gelden 

deels specifieke regels. 

 

Deze Europese procedures moeten resulteren in de laagste prijs of de economisch 

meest voordelige inkoop (EMVI, inkopen tegen een mogelijk hogere prijs vanwege 

bijvoorbeeld hogere kwaliteit of als gevolg van realiseren van milieudoelstellingen bij de 

inkoop). Al met al zijn deze procedures veelomvattend, worden zij vaak zelfs als 

bureaucratisch aangeduid. Maar correcte toepassing ervan garandeert dat er geen 

oneigenlijke concurrentie ontstaat, alle ondernemers gelijke kansen hebben om een 

overheidsopdracht te verwerven en dat de inkopen –gegeven die Europese 

doelstellingen- rechtmatig, doelmatig en doeltreffend zijn.  

 

Onder de drempelbedragen voor Europese procedures mogen gemeenten zelf hun 

beleid en drempels vaststellen. Zij kunnen bijvoorbeeld bepalen dat grotere opdrachten 

onder de drempel voor Europees aanbesteden via een nationale procedure worden 

aanbesteed. Voor kleine inkopen mogen zij bepalen dat enkelvoudig of meervoudig 

onderhands wordt gegund. Enkelvoudig onderhands gunnen houdt in dat er niet 

verschillende offertes behoeven te worden opgevraagd en dat er direct zaken kan 

worden gedaan met de leverancier (dit wordt ook wel aangeduid als “gunnen uit de 

hand”). Meervoudig onderhands gunnen houdt in dat er meerdere offertes moeten 

worden aangevraagd, die op prijs en kwaliteit worden vergeleken, voordat er wordt 

overgegaan tot gunning.  

 

Drempelbedragen 

In het Inkoopreglement uit 2007 werden drempelbedragen voor de te volgen procedure 

vastgesteld zoals in onderstaande tabel:  
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DREMPELBEDRAGEN EN PROCEDURES (BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW) FORMEEL 

Procedure ►  

 

Type 

Opdracht ▼ 

Europese 

Aanbestedings- 

procedure 

Nationale 

Procedure 

 

Onderhands 

meervoudig  

(minimaal 3 

offertes) 

Onderhands 

enkelvoudig (= 

gunning “uit de 

hand”) 

Diensten  > € 200.000 € 50.000 –  

€ 200.000 

> € 15.000 –  

€ 50.000 

< € 15.000 

Leveringen > € 200.000 € 100.000 –  

€ 200.000 

> € 10.000- 

€ 100.000 

< € 10.000 

Werken > € 5.151.000 > € 300.000 – 

€ 5.150.000 

> € 25.000 –  

€ 1.500.000 

< € 25.000 

 

Uit het onderzoek blijkt dat in Hardenberg in de praktijk eigenlijk altijd enkelvoudig of 

meervoudig onderhands wordt aanbesteed, tenzij de drempel voor Europees 

Aanbesteden wordt overschreden. Dan wordt er Europees aanbesteed. Hoewel het 

eigen beleid voorschrijft dat er ook nationaal wordt aanbesteed, worden deze 

voorschriften niet nageleefd, wat op zichzelf onrechtmatig is. 

 

De gehanteerde drempelbedragen zijn in de praktijk dus als volgt
4
:  

 

DREMPELBEDRAGEN EN PROCEDURES (BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW) FEITELIJK 

Procedure ►  

 

Type 

Opdracht ▼ 

Europese 

Aanbestedings- 

procedure 

Nationale 

Procedure 

 

Onderhands 

meervoudig  

(minimaal 3 

offertes) 

Onderhands 

enkelvoudig (= 

gunning “uit de 

hand”) 

Diensten  > € 200.000 - > € 15.000 –  

€ 200.000 

< € 15.000 

Leveringen > € 200.000 - > € 10.000- 

€ 200.000 

< € 10.000 

Werken > € 5.151.000 - > € 25.000 –  

€ 5.151.000 

< € 25.000 

 

 

In 2010 heeft de inkoopcoördinator een voorstel gedaan voor meer praktisch werkbare 

drempels onder de Europese aanbestedingsgrens.
5
 Hij stelde voor om werken tussen de 

€ 1,5 miljoen en € 5.150.000 nationaal aan te besteden. De drempels voor meervoudig 

onderhandse aanbestedingsprocedures werden in het voorstel voor diensten en 

leveringen in overeenstemming gebracht met de praktijk (dus op  

 € 200.000).  Ook daarmee zou de drempel tot waaraan onderhands wordt aanbesteed 

wordt nog erg hoog zijn. Hiervoor werd bewust gekozen, om de mogelijkheden voor 

lokale inkopen te vergroten. Echter, het voorstel werd niet formeel bekrachtigd door het 

college.  

 

                       
 
4 De drempel voor Europees aanbesteden van werken bedraagt inmiddels € 5 miljoen. 
5
   S10: Toekomstige rol inkoop gemeente Hardenberg, dossiernummer 100629 
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Deze werkwijze wijkt af van wat landelijk gebruikelijk is. Als er sprake is van een 

opdracht onder de drempel voor Europese aanbestedingen, zijn de Europese procedures 

weliswaar niet van toepassing, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente naar eigen 

inzicht kan inkopen. Er moet op grond van jurisprudentie een bepaalde mate van 

openbaarheid zijn. Die openbaarheid moet groter zijn naarmate de opdracht groter is en 

ook als deze een grensoverschrijdend karakter heeft of zou kunnen hebben (een 

ondernemer net over de grens zou bijvoorbeeld geïnteresseerd kunnen zijn in de 

opdracht). Mede daarom worden in Nederland in de regel leveringen en diensten boven 

de € 100.000 en werken boven de € 300.000 à € 400.000 nationaal openbaar 

aanbesteed. Hardenberg voldoet nu niet aan dit vereiste van openbaarheid door 

nationaal aan te besteden en zal dus per geval moeten zoeken naar andere vormen van 

openbaarheid om aan dit vereiste te kunnen voldoen
6
. In het onderzoek kon niet 

worden vastgesteld of dit behoort tot de standaard werkwijze.  

 

Overigens kleven aan een gebrek aan openbaarheid bij aanbestedingen onder de 

Europese drempelbedragen voor de gemeente ook risico’s. Inmiddels is het 

voorgekomen dat er door partijen die niet op de hoogte konden zijn van een 

aanbesteding, via de rechter met succes schadevergoeding wordt geëist van de 

aanbestedende partij. De schadevergoeding kan het bedrag van de aanbesteding ruim 

overtreffen. Zo werd in 2011 bijvoorbeeld € 10 miljoen schadevergoeding toegekend 

aan een softwarebedrijf dat door gebrek aan openbaarheid niet had kunnen meedingen 

naar een opdracht van € 50.000
7
.  

 

Overigens kan Hardenberg juist door het grote aandeel onderhandse  aanbestedingen 

voor relatief zeer veel inkopen lokaal voorkeursbeleid voeren. Voor nationale en 

Europese procedures is dit namelijk niet toegestaan. 

 

Volledigheid en actualiteit 

Het inkoopbeleid van de gemeente Hardenberg werd in 2007 vastgesteld. Wijzigingen in 

wet- en regelgeving (met name wijzigingen in drempelbedragen voor Europees 

aanbesteden) werden niet formeel in het beleid doorgevoerd en diverse nota’s en 

beleidsnotities van recentere datum die betrekking hebben op het inkoopbeleid, zijn 

door de directie vastgesteld, vrijwel alle in juni 2010
8
. Deze zijn echter nooit door het 

college van Burgemeesters en Wethouders bekrachtigd.
9
 Daarmee mist de huidige 

uitvoering een formele grond. 

 

                       
 
6
 Bijvoorbeeld door de opdracht te publiceren in een nationaal dagblad. 

7 
Kadata vs. Kadaster, zaaknummer HA ZA 09-351, vonnis van 28 december 2011.

 

8
 Inkoop viel tot en met 2010 onder FAZA (facilitaire zaken).  Met ingang van 2011 valt 

Inkoop onder de afdeling Dienstverlening (een samenvoeging van FAZA, Financiën, P&O 

en burgerzaken). Binnen de afdeling Dienstverlening valt inkoop onder het team FIV 

(Financiën, Inkoop en Verzekeringen). 
9
 Zie bijlage 3 (Bronnen); S5 en 9 t/m S11 
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De bedoelde nota’s en notities werden vooral opgesteld ter advisering aan de 

stuurgroep Dienstverlening, die in de periode 2007 – 2010 diverse initiatieven heeft 

ontplooid om de toekomstige rol van onder meer de afdeling inkoop te bepalen. 

 

Op 7 oktober 2009 heeft de inkoopcoördinator voor de stuurgroep Dienstverlening een 

presentatie verzorgd over de toekomstige rol van Inkoop binnen de gemeente. Eind 

2009 en begin 2010 heeft de inkoopcoördinator vervolgens diverse keren overleg gehad 

met de directie over de nadere invulling van de aanbevelingen van de stuurgroep. Dit 

heeft geleid tot verschillende notities. Op 6 juni 2010 heeft de directie de “Discussienota 

Positie (en proces) inkoop” vastgesteld, waarin de volgende 3 stukken als bijlage waren 

opgenomen: 

 

• Taken Inkoop 

• Startformulier Inkoop 

• Drempelbedragen 

 

Een uitgebreide discussienota uit 2009 over de integrale benadering van duurzaam 

inkopen en de bijbehorende Handreiking inkopen werden niet vastgesteld door de 

directie.
10

 Wel heeft de gemeente de landelijke intentieverklaring duurzaam inkopen 

ondertekend. Concreet houdt deze intentie in dat in 2012 75% van alle inkopen 

duurzaam is en in 2015 100%. 

 

Positie inkoopcoördinator  

De notitie van 6 juni 2010 met bijlagen zijn goed doorwrochte stukken, waarin het 

beleid wordt uitgewerkt in een rechtmatige, doelmatige een doeltreffende 

inkoopfunctie. Aan de afdeling inkoop is een rol toegekend als bewaker van de 

processen, zoals dat landelijk gebruikelijk is. In het stuk staat voorop dat de inkoop 

binnen de gemeente centraal plaatsvindt. Weliswaar worden de vakafdelingen in het 

stuk eindverantwoordelijk voor de inkoop binnen hun afdeling genoemd, maar daarbij 

wordt gebruikgemaakt van de inhoudelijke en proceskennis van de afdeling inkoop. Bij 

nationale en Europese aanbestedingsprocedures moet de inkoopcoördinator op grond 

van deze notitie verplicht worden betrokken in het proces. En vanaf het drempelbedrag 

voor nationale aanbestedingsprocedures moet het startformulier worden ingevuld om 

de juiste procedure te bepalen.  

 

De notitie vermeldt overigens ook dat zich omstandigheden kunnen voordoen, waarbij 

de vakafdeling/ materiedeskundige en de afdeling inkoop gezamenlijk tot de slotsom 

komen dat inhuur van kennis gewenst is in aanvulling op of in de plaats van de afdeling 

inkoop. Bijvoorbeeld bij nieuwe, eenmalige en/of zeer complexe inkooptrajecten. In dat 

geval kan het afdelingshoofd overgaan tot inhuur van externe expertise.  

 

                       
 
10

 Zie bijlage 3 (Bronnen): S6 en S8 
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Criteria voor duurzaam inkopen 

De criteria voor duurzaam inkopen (milieubewust, innovatief en met aandacht voor 

Social Return on Investment
11

) zijn niet formeel vastgesteld en onvoldoende meetbaar 

gemaakt. Wel heeft de gemeente, zoals gezegd, de landelijke intentieverklaring 

duurzaam inkopen ondertekend. 

 

Lokaal inkopen 

In het inkoopbeleid uit 2007 is vastgelegd dat wanneer het in te kopen product, dienst 

of werk door lokale leveranciers kan worden uitgevoerd, altijd ten minste één lokale 

leverancier mede wordt uitgenodigd voor het uitbrengen van een offerte. Regionale 

leveranciers, dienstverleners en uitvoerders kunnen geplaatst worden op een shortlist 

en bij een openbare bekendmaking benaderd worden. Wanneer bij een niet 

onderhandse aanbesteding prijs, product en kwaliteit van een lokale 

leverancier/dienstverlener /uitvoerder gelijkwaardig is gaat de voorkeur uit naar de 

lokale aanbieder.  

 

Jaarlijks crediteurenscan 

Het inkoopbeleid uit 2007 meldt dat er middels een jaarlijkse "crediteurenscan" inzicht 

bestaat in wat er zoal wordt ingekocht bij welke leveranciers. Daar waar mogelijk 

worden gelijksoortige zaken ondergebracht bij één leverancier d.m.v. een raamcontract 

(voor max. vier jaar), waarbinnen inkopende afdelingen kunnen afroepen. De afgesloten 

raamcontracten worden periodiek geëvalueerd. 

 

Integriteit 

Het inkoopbeleid uit 2007 sluit aan op de nota "Integriteit naar letter en geest" die in 

juni 2002 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze nota is een aantal algemene 

gedrags- en uitvoeringsregels vastgelegd die helderheid geven over het thema integriteit 

bij de gemeente Hardenberg. Aanvullend gelden in relatie tot de inkoopfunctie een 

aantal gedragsregels, bijvoorbeeld over onderhandelingen met leveranciers, waarbij in 

beginsel steeds twee ambtenaren aanwezig moeten zijn. 

 

3 Realiseren van de doelstellingen 
 

Algemeen 

De inkoopvoorbereiding start bij het vaststellen van de behoefte en het uitvoeren van 

een marktanalyse. Van hieruit worden uitgangspunten en kaders opgesteld voor het 

uitvoeren van inkoop- en aanbestedingsprocessen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

invulling te geven aan zaken als duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid 

                       
 
11

 Hierbij wordt in de aanbesteding verplicht gesteld dat bij de uitvoering personen worden 

betrokken met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (gehandicapten en langdurig 

werklozen). 
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en integer handelen. In de fase van voorbereiding en afweging wordt voor een 

belangrijk deel bepaald hoe het selectieproces eruit gaat zien. Zo wordt in de 

voorbereidingsfase duidelijk welke aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden en 

wordt het inkoopteam samengesteld. In de fase van specificeren worden de 

uitgangspunten en kaders verder geconcretiseerd, bijvoorbeeld in een programma van 

eisen. Na het doorlopen van de juiste aanbestedingsprocedure, wordt het werk, de 

levering of de dienst aan de hand van een aantal selectie- en gunningscriteria aan een 

externe partij gegund.
12

 De daaropvolgende fasen van contracteren, bestellen, bewaken 

en nazorg liggen op het uitvoerende niveau. 

 

Bij kleine inkopen, waarbij op grond van het gemeentelijk inkoopbeleid geen of slechts 

één offerte wordt opgevraagd, kan de budgethouder of diens gemandateerde 

rechtstreeks inkopen bij de leverancier naar keuze (dit wordt ook wel aangeduid als 

“gunnen uit de hand”). Bij grotere inkopen moeten er meerdere functionarissen bij de 

inkoop worden betrokken. Over de samenstelling van het inkoopteam moet in de fase 

van voorbereiding worden besloten. De keus is afhankelijk van de te volgen procedure 

en de benodigde expertise.  

 

Naast de budgethouder zijn dit in ieder geval een inhoudelijk deskundige van de 

desbetreffende directie of beleidsafdeling (tenzij de budgethouder zelf inhoudelijk 

deskundig is) en de inkoopcoördinator. Voor zeer grote inkopen is soms ook de directe 

betrokkenheid van de bestuurlijk portefeuillehouder nodig, die bijvoorbeeld het 

contract moet ondertekenen.  

 

Uit de interactieve audits blijkt dat de gemeentelijke inkoopcoördinator lang niet altijd 

betrokken is bij grotere inkopen, daar waar dat wel voor de hand zou liggen, maar dat er 

vaak wel een beroep wordt gedaan op extern ingehuurde adviseurs. Deze externe 

adviseurs werden aangetrokken vanwege hun inhoudelijke expertise, maar voerden ook 

taken uit die in de regel door of in samenwerking met een inkoopcoördinator worden 

uitgevoerd (zoals het opstellen van een notitie over de aanpak van de aanbesteding, de 

definitiestudie, een programma van eisen en een selectieleidraad en het –mede- 

beoordelen van de offertes). 

 

Inspanningen om scherp (goedkoop) in te kopen 

Uit het onderzoek blijkt dat het ambtelijk apparaat zich inspant om een goedkope 

dienst, levering of werk in te kopen. Echter, soms had het mogelijk goedkoper gekund: 

• Het contractenregister is niet bijgewerkt en wordt feitelijk bijgehouden in een 

Excel-bestand. Het is de bedoeling dat dit bestand te zijner tijd wordt gebruikt 

om de contractenmodule van Verseon (het huidige Document Management 

Systeem) te vullen. Deze module was die ten tijde van het onderzoek in de 

testfase. Een derde systeem (Best Deal), is feitelijk alleen een inkoopportal en 

                       
 
12

 Met het voldoen aan de selectiecriteria mag een ondernemer offerte uitbrengen. De 

winnende offerte wordt bepaald op basis van de score op de gunningscriteria (laagste 

prijs of economisch meest voordelig). 
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ook dat is niet gekoppeld aan de beide andere systemen. In de 

voorbereidingsfase kan op basis van eerdere ervaringen en reeds bestaande 

contracten dus geen bewuste keus worden gemaakt voor een bepaalde 

leverancier of groep van leveranciers. Ook kan is geen geautomatiseerde 

signaalfunctie dat contracten gaan aflopen en opnieuw afgesloten moeten 

worden of verlengd. Nota bene: Het is onduidelijk voor welk van de drie 

systemen gekozen zal worden na samenvoeging met Ommen. Investeringen in 

de drie systemen daarmee mogelijk ondoelmatig. 

• De jaarlijkse crediteurenscan is na 2010 niet meer uitgevoerd wegens gebrek 

aan een goede, beschikbare tool en menskracht, waardoor een beredeneerde 

keus voor een bepaalde leverancier nog moeilijker wordt. 

• In één van de bestudeerde auditdossiers werd gebruik gemaakt van de 

constructie “Design, Build & Maintain”.
13

 Het risico van budgetoverschrijdingen 

en nadelige kwaliteitsverschillen is daarmee voor de gemeente ondervangen (en 

dus afgewenteld op de aannemer). Onbekend is echter of en zo ja voor hoeveel 

dit heeft geleid tot extra bouwkosten. Het is immers aannemelijk dat de 

aannemer zijn extra risico ook zo veel mogelijk wil afdekken en dat risico deels 

heeft verdisconteerd in de aanneemsom. 

• Er wordt soms jarenlang met dezelfde leverancier zaken gedaan, waardoor een 

wederzijdse afhankelijkheid ontstaat. Tussentijdse, objectieve beoordeling van 

de geleverde kwaliteit wordt dan moeilijk en de vraag of het wellicht goedkoper 

zou kunnen wordt niet beantwoord. Vooral bij de inhuur van externe adviseurs 

speelt dit een rol (daarover later meer). 

 

Met het inkoopproces zelf zijn ook kosten gemoeid, die wellicht deels of geheel 

vermeden kunnen worden zodat inkopen goedkoper wordt: 

• De inkoopcoördinator wordt lang niet altijd betrokken bij inkopen en 

aanbestedingen. In zes van de bestudeerde dossiers was hij niet betrokken, 

terwijl dat voor een goede procesbewaking en ten behoeve van een doelmatige 

en doeltreffende inkoop naar alle waarschijnlijkheid wel toegevoegde waarde 

zou hebben gehad.
14

 In één dossier werd hij alleen betrokken bij de initiële keus 

voor de te volgen procedure, maar werd hij in het verdere proces niet 

geraadpleegd door het samengestelde inkoopteam.
15

 

• Opvallend was, dat in 8 van de beoordeelde auditdossiers door het inkoopteam 

wel gebruik werd gemaakt van externe adviseurs.
16

 Deze adviseurs bleken 

overigens wel vaker door de gemeente te worden ingehuurd. Aan de bedoelde 

extern ingehuurde adviseurs werd in de onderzoeksperiode namelijk een 

totaalbedrag van € 2,8 miljoen betaald (zie bijlage 5). Uit het onderzoek is niet 

eenduidig gebleken waarom de inkoopcoördinator niet en externe deskundigen 

juist wel door het betreffende inkoopteam werden ingeschakeld. Eén maal werd 

                       
 
13

 Het betrof casus 7 (Gemeentehuis). 
14

 Het betrof de casussen 2 (Hattemattebad), 5 (Onderhoudswerkzaamheden), 6 

(Toegankelijkeid), 7 (Gemeentehuis), 8 (Planeconoom) en 9 (Restwarmte). 
15

 Het betrof casus 4 (Telefonie). 
16

 Het betrof de casussen 4 tot en met 11. 
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expliciet aangegeven dat het zou gaan om de uitvoering van werkzaamheden en 

dus niet om inkoop. Daarmee wordt miskend dat het inhuren van bijvoorbeeld 

een aannemer wel degelijk inkoop is.
17

  

• In 2011 werd bij wijze van pilot een aanbesteding elektronisch uitgevoerd, met 

behulp van een software-toepassing van CMT-solutions.
18

 De afdeling inkoop 

beoordeelde de pilot zeer positief en de inkoopcoördinator stelde dat de 

investering voor de software (het gaat om enkele duizenden Euro’s per jaar) zich 

gemakkelijk terugverdient. Een kosten/batenanalyse was ten tijde van het 

onderzoek niet voorhanden en de inkoopcoördinator beschikt niet over eigen 

budget, dus is onduidelijk of de elektronische toepassing inderdaad 

kostenefficiënt is en navolging verdient. 

• Soms wordt er uit doelmatigheidsoverwegingen gezamenlijk met een 

buurgemeente aanbesteed. De kosten van de inzet van de gemeentelijk 

inkoopcoördinator worden dan echter niet doorberekend aan die 

buurgemeente, terwijl er wel extra uren (dus kosten) worden gemaakt voor de 

aanbesteding.
19

 De extra kosten doen de doelmatigheidswinst (deels) teniet.  

 

Afweging noodzaak 

De noodzaak om een inkoop of aanbesteding ook daadwerkelijk te doen, wordt bij de 

start van de procedure beoordeeld. Vaak volgt de noodzaak voor grote aanbestedingen 

uit een eerder vastgesteld plan (bijvoorbeeld een onderhoudsplan). De noodzaak om 

direct over te gaan tot aanbesteden (en dus niet uit te stellen) volgt dan uit dat 

vastgestelde plan. Echter, bij wat kleinere inkopen en aanbestedingen is meestal geen 

sprake van een dergelijk plan en wordt de noodzaak ook niet altijd expliciet gemaakt en 

vastgelegd. Hiervoor zou in het startformulier (dat in juni 2010 door de directie werd 

vastgesteld) een vraag kunnen worden opgenomen. 

 

Objectiviteit en integriteit bij inkopen 

Alleen bij het correct hanteren van de regels van Europees aanbesteden worden de 

principes van Transparantie, Objectiviteit en Non-discriminatie (TON) in de procedure 

verankerd. Bij aanbestedingen onder de drempel, moet bewust en expliciet aandacht 

worden besteed aan deze principes, zodat een objectieve en integere keus voor een 

bepaalde leverancier kan worden gemaakt. Uit de interactieve audits bleek in twee 

gevallen dat de keus voor een leverancier niet objectief was. Eenmaal betrof het een 

leverancier waar al tien jaar een relatie mee bestond en waarmee in de loop van de tijd 

een dusdanige samenwerking is ontstaan dat vervanging door een andere leverancier als 

onwenselijk wordt gezien.
20

 En eenmaal betrof het de inzet van een externe deskundige 

bij een aanbestedingsprocedure, waarbij de inzet van deze specifieke deskundige vereist 

                       
 
17

 Het betrof casus 6 (Toegankelijkheid). 
18

 Het betrof casus 3 (Hulp in de Huishouding). 
19

 In de interactieve audit werd één casus aangetroffen waarbij dit het geval was. Het betrof 

casus 11 (Brandweerauto’s). 
20

 Het betrof casus 8 (Planeconoom). 
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werd door de samenwerkingspartner (er was in feite sprake van gedwongen 

winkelnering).
21

 

Van handelen in strijd met de gemeentelijke regels voor integriteit is uit het onderzoek 

niets gebleken. 

 

Nevendoelen bij inkoop 

Meestal wordt ingekocht op basis van laagste prijs. Echter, om ook nevendoelen van het 

inkoopbeleid te realiseren, kan soms ook worden gekozen voor een variant waarmee 

bijvoorbeeld milieuvoordelen worden behaald of langdurig werklozen bij de uitvoering 

worden betrokken. In de regel is dit soort varianten duurder, maar vanwege het 

realiseren van de nevendoelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het onderscheidend 

vermogen uit de markt, biedt dit wel de beste prijs/kwaliteitverhouding. Er wordt dan 

gekozen op basis van “EMVI” (economisch meest voordelige inschrijving). In het kader 

van dit onderzoek is gekeken of de volgende nevendoelen bij inkoop worden 

gerealiseerd: 

 

a) Maatschappelijk verantwoord ondernemen (milieu, duurzaamheid, fair trade, 

social return on investment)? 

b) Inschakeling van het lokale bedrijfsleven 

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen 

De discussienota over duurzaam inkopen uit 2009 heeft geen formele status en er zijn 

ook geen meetbare gemeentelijke doelen voor milieubewust en maatschappelijk 

verantwoord inkopen. Voor duurzaam inkopen gelden alleen streefwaarden uit de 

landelijke intentieverklaring duurzaam inkopen, die de gemeente heeft ondertekend. De 

gemeente heeft formeel ook geen doelen voor Social Return on Investment. De 

resultaten hiervan zijn door het ontbreken van formele en meetbare doelen, daarom 

niet te beoordelen. 

 

Echter, uit de interactieve audits is gebleken dat wel wordt getracht om duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord in te kopen.
22

  

 

Uit de interactieve audits blijkt dat vooral bij de bouw van het gemeentehuis (casus 7) 

veel moeite is gedaan om te voldoen aan vereisten van duurzaamheid. Het nieuwe 

gemeentehuis moest het duurzaamste gemeentehuis worden van Nederland. Dit is 

gemeten (energie prestatienorm). Het gebouw scoort zeer goed, bij oplevering zelfs 

nummer 1 in Nederland, door onder meer: 

1. De vorm (het gebouw is rond, waardoor ten opzichte van een rechthoekig 

gebouw circa 30% minder oppervlak aan de buitenlucht is en er dus minder 

warmteverlies optreedt) 

                       
 
21

 Het betrof casus 9 (Restwarmte). 
22

 Dit is geconstateerd in de volgende dossiers: casus 3 (hulp bij het huishouden), casus 7 

(gemeentehuis) en casus 10 (openbare verlichting). 
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2. Het gebouw heeft geen gasaansluiting, maar maakt gebruik van aardwarmte en 

restwarmte (bijvoorbeeld van computers)  

3. Er wordt gebruik gemaakt van waterbuffering 

 

Inschakeling van het lokale bedrijfsleven: Benchmark  

In het inkoopbeleid uit 2007 is vastgelegd dat wanneer het in te kopen product, dienst 

of werk door lokale leveranciers kan worden uitgevoerd, altijd ten minste één lokale 

leverancier mede wordt uitgenodigd voor het uitbrengen van een offerte. Bij 

onderhandse aanbesteding kunnen offertes bij uitsluitend lokale leveranciers worden 

opgevraagd, bij Nationale en Europese aanbestedingen is dit op grond van de wettelijke 

vereisten niet mogelijk (ook niet-lokale leveranciers moeten toegang hebben tot de 

procedure). Zoals eerder genoemd, zijn de drempels tot waar in Hardenberg 

onderhands mag worden aanbesteed relatief hoog, dus kan er daadwerkelijk vaak lokaal 

voorkeursbeleid worden gevoerd. 

 

Het beleid ten aanzien van lokaal inkopen bleek overigens niet (goed) bekend te zijn, 

maar toch werd soms moeite gedaan om lokaal in te kopen. 

 

In de interactieve audit werden 4 dossiers betrokken van lokale inkopen.
23

 Lopende de 

interviews bleek dat in twee andere dossiers uit de selectie deels ook lokaal werd 

ingekocht.
24

 De redenen die uiteindelijk de doorslag hadden gegeven om lokaal in te 

kopen waren divers: 

• Bestaande inkooprelatie (met name casus 1); 

• Bestaande relatie voor andere werkzaamheden aan hetzelfde complex (met 

name casus 2); 

• Korte lijnen/lokale werkgelegenheid (met name casus 3) 

• De wens van de raad om lokaal in te kopen (casus 5). 

 

In de jaren uit de onderzoeksperiode werd door de gemeente Hardenberg voor circa 

17% per jaar lokaal ingekocht. Ter vergelijking staan in onderstaande tabel de 

beschikbare cijfers voor Coevorden, die worden betrokken in de eerder genoemde 

benchmark, ook in onderstaande tabel. 

 

 

Jaar Lokale inkopen 

Hardenberg 

Lokale inkopen 

Coevorden 

2007  19,9% 

2008  16,6% 

2009 15,2% 8,6% 

2010 17,1% 11,8% 

2011 17,3%  

                       
 
23

 Het betrof casus 1 (Belastingwijzer), casus 2 (Hattemattebad), casus 5 

(Onderhoudswerkzaamheden) en casus 9 (Restwarmte). 
24

 Het betrof casus 3 (Hulp bij het huishouden) en casus 6 (Toegankelijkheid). 
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Tabel: inkopen bij leveranciers uit het gemeentelijke postcodegebied, als percentage van 

het totale inkoopvolume 

 

Als reden om niet in te kopen bij lokale ondernemers werd een aantal malen 

aangevoerd dat er voor het betreffende product geen lokale leverancier voorhanden is. 

Voor de casussen die niet lokaal werden aanbesteed is met behulp van provinciale 

gegevens over werkgelegenheid per bedrijfsactiviteit beoordeeld hoeveel lokale 

bedrijven er beschikbaar waren. Daarmee werd beoogd om te beoordelen of de 

opgegeven reden steekhoudend is. 

 

Uit deze gegevens bleek het volgende: 

 

Casus SBI codes
25

 Aantal bedrijven lokaal 

4.  Telefonie  61 & 62 54 

7.  Gemeentehuis 41 141 

8.  Planeconoom 711202/711203 5 

10. Openbare verlichting 331405 & 331405 0 

11. Brandweerauto 29/29201 0 

12. Verzekering 6512 1 

 

Het argument dat er lokaal geen bedrijven beschikbaar zijn blijkt dus in ieder geval in 

twee gevallen steekhoudend. Voor de overige 4 casussen die niet lokaal zijn aanbesteed, 

blijkt dat er wel lokaal bedrijven beschikbaar zijn. Voor de bouw van het gemeentehuis 

(burgerlijke utiliteitsbouw) zijn er zelfs heel veel bedrijven voorhanden, maar die blijken 

bij nadere beschouwing te klein om zelfstandig een klus van deze omvang te kunnen 

uitvoeren. Zij zouden wel kunnen deelnemen in een consortium of als onderaannemer 

en daartoe zijn zij bij de aanbesteding ook in de gelegenheid gesteld. Echter, er heeft 

zich bij de aanbesteding op deze manier maar één lokaal bedrijf gepresenteerd, en die 

heeft de klus niet gegund gekregen. 

Voor de overige drie niet-lokaal aanbestede casussen waren er wellicht alternatieven 

geweest.  

 

Doelbereiking: samenvatting 

Uit de interviews kan worden afgeleid dat de doelen van het inkoopbeleid (om alleen als 

het noodzakelijk is en dan tegen een scherpe prijs in te kopen) worden gerealiseerd, 

evenals het beleid om bij inkopen integer te handelen.  

 

De objectiviteit lijkt te kunnen verbeteren. Daar waar langdurige relaties ontstaan met 

leveranciers, zouden bij verlengingen van contracten toch ook alternatieve leveranciers 

kunnen worden gevraagd om een offerte uit te brengen. 
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 Dit de Standaard Bedrijfsindeling die door de Kamer van Koophandel wordt gehanteerd. 
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Formeel beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen is er niet gesteld, maar 

wordt wel toegepast. Meetbare doelen of streefwaarden zijn niet bepaald, dus kan geen 

uitspraak worden gedaan of de doelen worden gerealiseerd. 

 

Het beleid voor lokaal inkopen dateert uit 2007. Ook voor dit nevendoel van de 

gemeentelijke inkopen zijn geen streefwaarden vastgesteld en is het doel niet meetbaar 

gemaakt. De vraag of het gestelde doel met betrekking tot lokaal inkopen wordt bereikt, 

kan dus niet worden beantwoord. Wel wordt er in Hardenberg een groter aandeel van 

het inkoopvolume besteed bij lokale ondernemers dan in Coevorden. 
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Deel III: Bijlagen 

 

Bijlage 1 Onderzoeksopzet en aanpak 
 

 

Doelstelling 

Doel van het onderzoek was inzichtelijk te maken in hoeverre de gemeente Hardenberg 

op doelmatige en doeltreffende wijze invulling geeft aan haar inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, om aan de hand daarvan aan te kunnen geven waar verbeteringen 

mogelijk zijn. Nevendoelstelling van dit onderzoek was om samen met de 

rekenkamercommissie Coevorden te komen tot een benchmark van lokale inkopen. 

Het onderzoek was niet gericht op de rechtmatigheid. 

 

Centrale vraag 

De doelstelling van het onderzoek luidt:  

 

In hoeverre geeft de gemeente Hardenberg op doelmatige en doeltreffende wijze 

invulling aan haar inkoop- en aanbestedingsbeleid?  

 

Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende 3 onderzoeksvragen: 

 

Deelvragen 

 

1 Wat was in de onderzoeksperiode de omvang van gemeentelijke inkopen en 

aanbestedingen (naar aard en volume)? 

2 Wat zijn belangrijke doelstellingen van het gemeentelijke inkoopbeleid? 

3 Hoe en in welke mate worden deze gerealiseerd met in het bijzonder: 

− Waaruit blijkt dat er inspanningen zijn gedaan om scherp (goedkoop) in te 

kopen? 

− Hoe wordt bij de inkoop afgewogen of deze ook echt nodig is? Had de inkoop/de 

vervanging zonder echte nadelen ook uitgesteld kunnen worden? Is het nieuwe 

systeem echt nodig? 

− Hoe is geborgd dat de inkoop voldoende integer (objectief, zonder schijn van 

bevoordeling e.d.) plaatsvindt? 

− Op welke wijze zijn de volgende doelen betrokken bij de inkoop: 

o Maatschappelijk verantwoord ondernemen (milieu, duurzaamheid, fair 

trade, social return on investment
26

). 

o Inschakeling van het lokale bedrijfsleven. 
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 Dit betekent dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld 

bijstandsgerechtigden of gehandicapten) worden ingeschakeld bij de uitvoering van een 

opdracht. 
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Normenkader 

Het normenkader brengt focus aan in het onderzoek en draagt bij aan een goede 

selectie van de relevante punten. Na een eerste opzet van het normenkader door het 

onderzoeksbureau, is dit normenkader verder uitgewerkt naar de verschillende fases 

van het inkoopproces. Zie verder in bijlage 2,  “Normenkader”. 

 

Afbakening aanbestedingsdossiers 

Het onderzoek richt zich op leveringen, diensten en werken. 

12 inkoopdossiers zijn nader onderzocht. De selectie van deze dossiers heeft aan de 

hand van de volgende criteria plaatsgevonden: 

• Peiljaren 2009 tot en met 2011 

• aanbestedingsvorm (onderhands, meervoudig, nationaal openbaar, Europees); 

• de aard van de aanbesteding (spreiding tussen werken, leveringen, diensten); 

• lokale inkopen versus niet-lokale inkopen; 

• een spreiding tussen grote en relatief kleine inkopen; 

• politiek-bestuurlijke relevantie en gevoeligheid; 

• representatieve spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen/ afdelingen. 

 

Werkwijze  

Na bestudering van de relevante (beleids-)stukken en het crediteurenbestand, dat in 

eigen beheer van de rekenkamercommissie ten behoeve van het onderzoek al was 

bewerkt, werd het normenkader vastgesteld. Daarna werden 12 inkoopdossiers uit de 

onderzoeksperiode geselecteerd, zodanig dat een optimale verdeling ontstond tussen 

grote en relatief kleine inkopen/aanbestedingen, maar ook tussen werken, leveringen 

en diensten, waarbij ten behoeve van de benchmark met Coevorden ook 4 lokale 

inkopen werden geselecteerd en een aantal casussen met een grote 

politiek/bestuurlijke relevantie werden betrokken. Deze selectie van inkoopdossiers is 

geen statistische steekproef, maar is bedoeld om een goed kwalitatief beeld te krijgen 

van de dagelijkse uitvoeringspraktijk en is aanvullend op de informatie die is verkregen 

uit de interviews en de dossierstudie. 

 

Elk van de 12 geselecteerde dossiers werd betrokken in een interactieve audit 

(zelfevaluatie, interview en beoordeling dossierstukken). Bij 11 van de interviews in het 

kader van de audits was een vertegenwoordiger van de rekenkamercommissie als 

toehoorder aanwezig, om een goed beeld te krijgen van de dagelijkse gang van het 

onderzoek en de tussentijdse bevindingen. (Een samenvatting van de bevindingen uit de 

interactieve audits vindt u in bijlage 4).  

 

Tenslotte is de gemeentelijk inkoopcoördinator geïnterviewd en zijn bij hem diverse 

stukken opgevraagd.  

 

Van alle interviews zijn verslagen opgesteld, die aan de geïnterviewden voor akkoord 

zijn voorgelegd. 
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Documentanalyse 

Startpunt van het onderzoek was een analyse van beschikbare documenten. Deze waren 

voor het merendeel al beschikbaar door een eigen inventarisatie en een eerste 

beoordeling door de secretaris van de rekenkamercommissie. 

 

Op basis van de regels, richtlijnen en beleidsdoelen van de gemeente is het 

normenkader op enkele onderdelen bijgesteld.  

 

Interviews en audits 

Met interviews en audits werd de praktijk van inkoop en aanbestedingen beoordeeld. 

De audits richtten zich op de twaalf geselecteerde inkoop- en aanbestedingsdossiers, als 

volgt:  

1 Een korte zelfevaluatie door de budgetbeheerder die de betreffende 

inkoop/aanbesteding heeft uitgevoerd.  

2 De analyse van het volledige dossier door het onderzoeksteam. 

3 Een interview met de budgetbeheerder en/of de uitvoerder. In het interview 

kwamen drie onderwerpen aan de orde: 

– Verificatie van antwoorden van de budgetbeheerder.  

– Toelichting en onderbouwing door de budgethouder aan de hand van het 

dossier en toelichting op tekortkomingen.  

– Verhouding tussen beleid en uitvoering van beleid in de praktijk. (Bijvoorbeeld: 

Kunt u aangeven wat goed gaat? En wat volgens u beter kan?)  

 

De audits zorgden voor een focus op de uitvoering van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en hadden een interactief karakter: de betrokkenen konden vanuit 

hun ervaringen, opvattingen en inzichten reageren op nut en noodzaak van inkoop- en 

aanbestedingsregels en beleidsdoelen en werden uitgenodigd om mee te denken over 

verbetermogelijkheden. Met deze aanpak werd een zo groot mogelijk lerend effect 

beoogd. 

 

Aanpak 

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper in de 

periode van februari tot en met mei 2012. Het onderzoek was in handen van drs. Katja 

Bongers. De kwaliteitsborging werd verzorgd door ing. Peter Struik MBA. 

 

Tijdens een startbijeenkomst op 7 februari 2012 werden onder meer de casussen voor 

het onderzoek gezamenlijk geselecteerd. Een week later, op 14 februari, werden in een 

afzonderlijke startbijeenkomst voor het ambtelijk apparaat, de aanleiding, werkwijze en 

planning van het onderzoek toegelicht. 

 

Daarna werden de vragenlijsten voor de interactieve audits verspreid en werden van 5 

tot en met 8 maart de interviews naar aanleiding van de interactieve audits afgenomen. 

Op 13 maart werden de interviews afgerond met een uitgebreid interview met de 

inkoopcoördinator.  
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In de laatste fase van het onderzoek heeft interpretatie en analyse plaatsgevonden en is 

de rapportage opgesteld. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een normenkader (zie 

bijlage 2). Tevens is in deze laatste fase de opzet van de benchmark met Coevorden 

opgezet en zijn aanvullende stukken en informatie opgevraagd. 

 

Op 4 april 2012 is een concept nota van bevindingen aan de opdrachtgever voorgelegd, 

die op 10 april werd besproken.  

 

Na enkele redactionele en inhoudelijke wijzigingen is de concept nota van bevindingen 

op 12 april voor ambtelijk wederhoor door de rekenkamercommissie voorgelegd aan het 

ambtelijk apparaat.  

 

De resultaten van het ambtelijk hoor en wederhoor zijn verwerkt in het conceptrapport 

en daaraan werden tevens de conclusies en aanbevelingen toegevoegd. 

 

Op 25 april 2012 is het rapport opgeleverd. Dit rapport werd door de 

rekenkamercommissie voor bestuurlijk hoor en wederhoor voorgelegd aan het college 

van Burgemeester en Wethouders.  

 

De detailresultaten van de benchmark Lokaal Inkopen met Coevorden, worden door de 

rekenkamercommissie op een later tijdstip openbaar gemaakt.
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Bijlage 2 Normenkader 
 
Normenkader Hardenberg per fase van het inkoopproces 
 

Blok 1 Fase A: Specificeren & opstellen van programma van 
eisen 

Onderzoeksvraag 

Norm 1.1 

 
Norm 1.2 
 
Norm 1.3 
 
 
 
Norm 1.4 
 
 
Norm 1.5 

• De inkoop moet noodzakelijk zijn en kan niet 
worden uitgesteld.  

• Er is een contractregister en dat wordt 
geraadpleegd alvorens wordt overgegaan tot 
inkoop. 

• Er is een programma van eisen opgesteld of een 
duidelijke omschrijving van de specificaties van de 
inkoop. 

• De juiste vorm van inkoop/aanbesteding wordt 
gevolgd (enkelvoudig onderhands, meervoudig 
onderhands, nationaal, Europees openbaar 
Europees niet-openbaar) 

• De juiste functionarissen worden betrokken bij de 
inkoop.  
 
 Inkoopadviseur/-coördinator 
 Budgethouder 
 (extern) adviseur 
 Portefeuillehouder/college B&W 
 Raad 

1, 2 

 
1, 2 
 
 
1 
 
 
 3 
 
 
1, 2, 3 
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Blok 2 Fase B: Selecteren van leveranciers bij wie offerte 
wordt aangevraagd 

 

Norm 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norm 2.2 
 
Norm 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norm 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norm 2.5 
 

• Voor de selectie van aanbieders worden de 
geldende criteria gehanteerd: 
 Duurzaamheid  
 Stimuleren milieuwinst en innovatie bij 

leveranciers 
 Sociaal inkopen  
 Organisatorische eisen;  
 Financieel-economische eisen; 
 Lokale aanbieder  

• De keuze voor uit te nodigen aanbieders is 
gebaseerd op de selectiecriteria. 

• Het uitnodigingsbeleid voldoet aan de TON-
principes (Transparant, Objectief, Non-
discriminatoir) en voorkomt integriteitsproblemen 
 Meerdere personen hebben inspraak in het 

uitnodigingsbeleid.  
 Voor nationale en Europese aanbestedingen: 

De aanbesteding is gepubliceerd.  
 Alle inschrijvers kunnen over dezelfde 

informatie beschikken. 
 Voor onderhandse aanbestedingen: er is een 

offerteaanvraag verzonden met een duidelijke 
omschrijving van het werk, de levering of de 
dienst. 

• Gunning van een opdracht vindt plaats op basis van 
een keus uit  meest passende van 2 mogelijke 
gunningscriteria: 
 de laagste prijs. 
 de economisch meest voordelige inschrijving. 
Bij het opstarten van de offerteprocedure is 
vastgelegd welk gunningscriterium doorslaggevend 
zal zijn en dit is ook in de offerteaanvraag 
opgenomen.  

• De beoordeling van de offertes en de wijze waarop 
die tot stand is gekomen, is vastgelegd en 
gebaseerd op de vooraf vastgestelde criteria, door 
functionarissen die geen belang financiële of 
andere binding hebben met de leveranciers 
(conform integriteitsbeleid van de gemeente). 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 3 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1, 3 
 
 
 
1, 3 
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Blok 3 Fase C/D: Contracteren en bestellen  

Norm 3.1 
 
 
Norm 3.2 
 
 
 
Norm 3.3 
 
Norm 3.4 
 
 
Norm 3.5 

• Er worden  afwijzings- en gunningsbrieven 
verzonden aan alle partijen die offerte hebben 
uitgebracht. 

• Degene die de opdracht aangaat en ondertekent is 
bevoegd op grond van de budgethoudersregeling/ 
( onder) mandaatbesluiten. 

• Voor het contract wordt zo nodig (intern) juridisch 
advies gevraagd, ontvangen en verwerkt. 

• Bij de opdrachtverstrekkingen wordt een document 
opgemaakt dat zowel door de opdrachtgever als 
opdrachtnemer wordt ondertekend.  

• In de opdrachtverstrekking is de opdrachtgever-
opdrachtnemersrelatie duidelijk vastgelegd. 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
1, 3 
 
 
1, 3 

Blok 4 Fase E/F:  Bewaken En evalueren  

Norm 4.1 
 
 
 
 
Norm 4.2 
 
 
 
Norm 4.3 
 
 
 
Norm 4.1.1 
 
Norm 4.1.2 
 
 
Norm 4.2.1 
 
Norm 4.2.2 

• Tijdens de uitvoering (na de opdrachtverlening) is 
bezien of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk 
worden nagekomen, waarbij de kwaliteit van de 
uitvoering (aantoonbare voortgangsbewaking) 
periodiek is gecontroleerd. 

• Het geleverde eindproduct is op de vastgestelde 
kwaliteit beoordeeld. Als de kwaliteit niet voldoet, is 
de leverancier hier schriftelijk van op de hoogte 
gesteld en verzocht de verplichting na te komen. 

• Er wordt per inkoop, m.u.v. gunningen uit de hand, 
een aanbestedingsdossier bijgehouden. 

 
Proces 
• Inkopers zijn zich bewust van scherpe 

onderhandelingstechnieken;  
• Het inkoopproces wordt na afloop geëvalueerd.  
 
Resultaat 
• Het inkooptraject wordt na afloop geëvalueerd, 

waarbij naar het resultaat wordt gekeken.  
• Periodiek wordt gerapporteerd aan MT, college en 

raad 

1, 3 
 
 
 
 
1, 3 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 t/m 5 
 
 
1 t/m 5 
 
1 t/m 5 
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Blok 5 Fase G:Nazorg   

Norm 5.1 
 
 
Norm 5.2 

• In rekening gebrachte kosten moeten 
overeenkomen met opdrachtverlening (en evt. 
aanvullende opdrachtverlening). 

• Jaarlijks wordt er een crediteurenscan uitgevoerd, 
met het oog op onderbrengen van soortgelijke 
aankopen in een mantel- of raamcontract (cf. Nota 
Inkoopbeleid) 

1  
 
 
1  
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Bijlage 3 Bronnen 
 

S: Schriftelijke stukken 

R: Interviews 

 

Schriftelijke stukken 

S Volgnr. Jaar Titelbeschrijving 

S 1 2009 

t/m 

2011 

Crediteurenbestanden 

S 2 2002 Integriteitsnotitie gemeente Hardenberg(vastgesteld door college 

en raad juni 2002) 

S 3 2007 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, oktober 2007 

S 4 2007 Inkoopreglement Gemeente Hardenberg, september 2007  

S 5 2008 “Notitie inkoop”, Stuurgroep Dienstverlening, oktober 2008, niet 

bekrachtigd door B&W 

S 6 2009 Notitie “Duurzaam Inkopen”, 6 oktober 2009 (niet overgenomen 

door de directie) 

S 7 2009 Verslag Stuurgroep Dienstverlening, 7 oktober 2009 

S 8 2010 Handreiking “Duurzaam Inkopen”, 6 mei 2010 (niet overgenomen 

door de directie) 

S 9 2010 Discussienota positie (en proces) inkoop, met bijlagen:  

• Taken Inkoop 

• Startformulier Inkoop 

• Drempelbedragen 

Vastgesteld op 6 juni 2010 door de directie, niet bekrachtigd door 

B&W 

S 10 2010 Toekomstige rol inkoop gemeente Hardenberg, dossiernummer 

100629, niet bekrachtigd door B&W 

S 11 2010 Taken Inkoop(coördinator) in het inkoopproces 

Vastgesteld door de directie 2 juni 2010 

S 12 2010 Onderzoek effectiviteit Facilitaire Diensten Gemeente Hardenberg, 

december 2010 

S 13 2011 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken 

Belastingwijzer (casus 1) 

S 14 2010 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossier en dossierstukken 

dossier Hattemattebad (casus 2) 

S 15 2011 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken 

Huishoudelijke Hulp (casus 3) 

S 16 2010 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken Telefonie( 

Casus 4) 

S 17 2011 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken Onderhoud 

(Casus 5) 

S 18 2009/ Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken 
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2010 Toegankelijkheid (Casus 6) 

S 19 2009 

e.v. 

Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken 

Gemeentehuis (Casus 7) 

S 20 2009 

e.v. 

Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken Planeconoom 

(Casus 8) 

S 21 2011 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken Restwarmte 

(Casus 9) 

S 22 2010 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken Openbare 

Verlichting (Casus 10) 

S 23 2009 & 

2010 

Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken 

Brandweerauto’s (Casus 11) 

S 24 2011 Ingevulde vragenlijst zelfevaluatie en dossierstukken Verzekering 

(Casus 12) 

 

Interviews 

R Volg 

nr. 

dhr/mevr, naam Functie Datum 

R 1 Dhr. Jaap Dam Medewerker A Publieksdienst 05-03-2012 

R 2 Dhr. Wim Stappenbelt Medewerker afdeling IG, cluster 

gebouwen en gronden 

05-03-2012 

R 3 Mw. Ellen Huiskes 

Dhr. Jan Knegt 

Assistent Inkoop 

Beleidsmedewerker afdeling 

WWE 

05-03-2012 

R 4 Dhr. Jan de Jonge  Senior beleidsmedewerker 

facilitaire zaken 

05-03-2012 

R 5 Dhr. Henk Reints Senior medewerker Bouwkunde 06-03-2012 

R 6 Dhr. Henk Vredeveld Senior medewerker 

Bouwkunde, projectleider 

06-03-2012 

R 7 Dhr. Peter Wiertz  

 

 

Dhr. Arie van der Wilt 

Projectleider nieuwbouw 

gemeentehuis 

Directeur Strategisch beleid 

06-03-2012 

R 8 Dhr. Arie van der Wilt Directeur Strategisch Beleid  06-03-2012 

R 9 Dhr. Gerrit Schultink Senior projectleider 

Directiestaf 

08-03-2012 

R 10 Dhr. Berend Jan Gerrits Projectleider  08-03-2012 

R 11 Dhr. Harry Hakkers  

Dhr. Eddy Scholten 

Inkoopcoördinator 

 

Coördinator technische dienst 

Brandweer 

08-03-2012 

R 12 Dhr. Harry Hakkers  

Mw. Jenny Schumacher 

Inkoopcoördinator 

 

Medewerker verzekeringen 

08-03-2012 

R 13 Dhr. Harry Hakkers  

 

Inkoopcoördinator 

 

13-03-2012 

 



 

31 

 

Bijlage 3 Vragenlijst zelfevaluatie  
 

Vragenlijst zelfevaluatie Hardenberg 
 

1 Vragen vooraf 

a Naam van de inkoop  

b Budgethouder  

c Afdeling  

d Telefoonnummer budgethouder  

e e-mailadres budgethouder  

f Voor zover iemand anders dan 

budgethouder de vragenlijst 

invult: naam, telefoonnummer, 

e-mailadres en reden. 

 

 

2 Vragen ter typering van de inhoud 

Kunt u de inkoop typeren aan de hand van omvang, looptijd, leverancier e.d. en kunt u 

een korte omschrijving ervan geven?  

  

a Wanneer is het inkoopproces 

gestart? 

 

b Wanneer was het inkoopproces 

afgerond, of loopt dit nog? 

 

c Looptijd van het contract (begin- 

en einddatum) 

 

d Waarde van de gehele inkoop 

(over gehele looptijd contract, 

excl. BTW) 

 

e Naam van de leverancier/ 

opdrachtnemer/uitvoerder 

 

f Hoe veel offertes zijn er voor 

deze opdracht aangevraagd? 

 

g Is er een offerte opgevraagd bij 

een of meerdere lokale 

leveranciers? Zo ja:  hoe veel en 

bij wie? Zo nee: waarom niet? 

 

h Is de onder e genoemde 

leverancier een lokale 

leverancier? 

 

i Korte omschrijving van de aard 

van de inkoop (wat is ingekocht?) 

 

j Werd al eerder ingekocht bij 

deze leverancier? Zo ja wanneer 
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en voor –naar schatting- hoe 

veel? 

k Gaat het bij deze inkoop om een 

vervolgopdracht of niet? 
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3 Checklist ter beschrijving en beoordeling van het inkoopproces Hardenberg 

NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

BLOK 1 FASE A: SPECIFICEREN EN OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN   

1.1 De inkoop moet noodzakelijk zijn en kan niet 

worden uitgesteld. 

Waaruit blijkt dit? 

Antwoord:  

 

  

1.2 Er is een contractregister en dat wordt 

geraadpleegd alvorens wordt overgegaan tot 

inkoop. 

Contractregister/Best Deal 

geraadpleegd? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

Hoe anders beoordeeld of er al een 

lopend (raam-)contract is? 

Antwoord: 

 

 

  

1.3 Er is een programma van eisen opgesteld of 

een duidelijke omschrijving van de specificaties 

van de inkoop. 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

Zo nee, hoe is dan bepaald wat moest 

worden ingekocht? 

  

1.4 De juiste vorm van inkoop/aanbesteding wordt 

gevolgd (enkelvoudig onderhands, meervoudig 

onderhands, nationaal, openbaar, niet-

openbaar) 

Welke vorm van inkoop/aanbesteding is 

gevolgd? 

 

Waarom? Antwoord: 
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NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

1.5 De juiste functionarissen worden betrokken bij 

de inkoop: 

– Inkoopadviseur/inkoopcoördinator 

(faciliterend vanuit afdeling FZ) 

– De budgethouder 

– (externe) adviseur(s) 

– Gemeenteraad 

– Portefeuillehouder/college B&W 

Wie zijn betrokken en met welke taak?  

Antwoord: 

 

  

BLOK 2 FASE B: SELECTEREN VAN LEVERANCIERS BIJ WIE OFFERTE WORDT AANGEVRAAGD   

2.1 Selectiecriteria aanbieders 

Voor de selectie van aanbieders zijn o.a. in het 

Inkoopreglement criteria geformuleerd. Milieu 

en Duurzaamheid staan centraal; 

Is rekening gehouden met: 

– Duurzaamheid (dient volgens 

inkoopreglement aantoonbaar te worden 

opgenomen als criterium); 

– Stimuleren milieuwinst en innovatie bij 

leveranciers 

– Sociaal inkopen (Social Return on 

Investment, is niet vastgelegd in 

beleidsstuk, maar wordt door de 

gemeente Hardenberg wel toegepast); 

– Organisatorische eisen;  

– Financieel-economische eisen; 

– Lokale aanbieder (zo mogelijk minimaal 1 

offerte-aanvraag conform Nota 

Inkoopbeleid); 

– Overige (toelichten a.u.b). 

Selectiecriteria geformuleerd? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

Zo ja: welke?  Antwoord: 
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NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

2.2 Keuze aanbieders 

– De keuze voor uit te nodigen aanbieders is 

gebaseerd op de selectiecriteria. 

Keuze conform selectiecriteria? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

  

2.3 Uitnodigingsbeleid 

– Meerdere personen hebben inspraak in 

het uitnodigingsbeleid.  

– Voor openbare en Europese 

aanbestedingen: De aanbesteding is 

gepubliceerd.  

– Voor onderhandse aanbestedingen: er is 

een offerteaanvraag verzonden met een 

duidelijke omschrijving van het werk, de 

levering of de dienst. 

Hoe zijn aanbieders uitgenodigd? 

Antwoord: 

 

Publicatie op: 

 

 

Offerteaanvraag: 

  

2.4 Gunning van een opdracht vindt plaats op basis 

van 2 mogelijke criteria : 

– de laagste prijs. 

– de economisch meest voordelige 

inschrijving.  

 

 

Welk gunningscriterium gebruikt? 

Antwoord: 

 

 

 

 

Waarom? 

Antwoord: 

  

2.5 De beoordeling van de offertes en de wijze 

waarop die tot stand is gekomen, is vastgelegd 

en gebaseerd op de vooraf vastgestelde 

criteria, door functionarissen die geen belang 

financiële of andere binding hebben met de 

leveranciers (conform integriteitsbeleid van de 

gemeente). 

 

Beoordeling conform criteria? 

(Ja/Nee) 

Antwoord:  

 

Integriteitscriteria gehanteerd? 

(Ja/Nee) 

Antwoord:  

 

  

BLOK 3 FASE C/D: CONTRACTEREN EN BESTELLEN   
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NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

3.1 Er zijn afwijzings- en gunningsbrieven 

verzonden aan alle partijen die offerte hebben 

uitgebracht. 

Afwijzings- en gunningsbrieven 

verstuurd? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

  

3.2 Degene die de opdracht aangaat en 

ondertekent is bevoegd op grond van de 

budgethoudersregeling/(onder) 

mandaatbesluiten. 

 

Wie/welke functionaris heeft de 

opdracht ondertekend? 

 

Ondertekenaar is bevoegd? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

 

 

  

3.3 Voor het contract is zo nodig (intern) juridisch 

advies gevraagd, ontvangen en verwerkt. 

Juridisch advies? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

Zo ja: bij wie/welke functionaris? 

Antwoord: 

 

 

  

3.4 Bij de opdrachtverstrekkingen is een document 

opgemaakt dat zowel door de opdrachtgever 

als opdrachtnemer is ondertekend.  

 

Document opgemaakt en ondertekend? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 
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NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

3.5 In de opdrachtverstrekking is de 

opdrachtgever-opdrachtnemer relatie duidelijk 

vastgelegd:  

– Helder is wie als formele opdrachtgever 

functioneert, wie het aanspreekpunt is, 

wat probleemstelling en doel van de 

inhuur zijn, welke kwaliteitseisen worden 

gesteld, wat de prijs is en welk tijdpad 

daaraan verbonden is. 

– Er vindt geen tijd- of budgetoverschrijding 

plaats zonder dat hierover concrete 

afspraken zijn vastgelegd.  

− De gemeente maakt eenduidige afspraken 

over de duur, kwaliteit en kosten van 

diensten.  

– De gemeente maakt eenduidige afspraken 

over het te leveren werk of de levering 

v.w.b. kwaliteit en kosten 

Heldere  opdrachtgever-opdrachtnemer 

relatie? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

  

BLOK 4 FASE E/F:  BEWAKEN EN EVALUEREN   

4.1 Tijdens de uitvoering (na de opdrachtverlening) 

is bezien of de gemaakte afspraken ook 

daadwerkelijk worden nagekomen, waarbij de 

kwaliteit van de uitvoering (aantoonbare 

voortgangsbewaking) periodiek is 

gecontroleerd. 

 

Afspraken nagekomen? 

(Ja / Nee) 

Antwoord: 

 

Kwaliteit en uitvoering periodiek 

gecontroleerd? 

(Ja / Nee) 

Antwoord: 
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NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

4.2 Het geleverde eindproduct is op de 

vastgestelde kwaliteit beoordeeld. Als de 

kwaliteit niet voldoet, is de leverancier hier 

schriftelijk van op de hoogte gesteld en 

verzocht de verplichting na te komen. 

– Er vindt bijvoorbeeld een eindgesprek 

plaats om vast te stellen in hoeverre het 

resultaat conform de afspraken is 

gerealiseerd. 

Eindproduct op kwaliteit beoordeeld? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

 

  

4.3 Er wordt per inkoop, m.u.v. gunningen uit de 

hand, een aanbestedingsdossier bijgehouden. 

Is er een aanbestedingsdossier? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

  

BLOK 

4.1 

Doelmatigheid: evaluatie proces   

4.1.1 Inkopers zijn zich bewust van scherpe 

onderhandelingstechnieken; realiseren zich dat 

externe bureaus in de meeste gevallen een 

speelruimte hebben in hun prijsstelling ten 

opzichte van de adviesprijzen; en reageren of 

wachten op aanbiedingen. 

Bekend met onderhandelingstechnieken 

en speelruimte?  

(Ja / Nee) 

Antwoord: 

 

 

  

4.1.2 Het inkoopproces wordt na afloop geëvalueerd. 

Daarbij wordt gekeken naar betrokken 

ambtenaar, teamsamenstelling, expertise, 

doorlooptijden, juistheid en volledigheid 

documenten (zoals bestekken, contracten, 

brieven/mails), dossiervorming en 

communicatie (intern en extern) etc. 

 

Het inkoopproces wordt geëvalueerd 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

Gelet werd op:  
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NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

Blok 

4.2 

Doeltreffendheid: evaluatie resultaat   

4.2.1 Het inkooptraject wordt na afloop geëvalueerd, 

waarbij naar het resultaat werd gekeken. Het 

doel van de inkoop wordt vergeleken met het 

resultaat (“Hebben we uiteindelijk gekregen 

wat we wilden hebben?”) 

Inkoop geëvalueerd? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

  

4.2.2 Periodiek wordt gerapporteerd aan MT, college 

en raad. 

Wordt gerapporteerd? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

Aan wie? 

Antwoord: 

 

Hoe/in welke vorm of welk stuk?: 

Antwoord: 

  

Blok 5 Nazorg    

5.1 In rekening gebrachte kosten moeten 

overeenkomen met opdrachtverlening (en evt. 

aanvullende opdrachtverlening). 

Komen de kosten overeen met de 

opdrachtverlening?  

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

Zo nee; waarom niet? 
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NR. CHECKPUNTEN NAAR FASE VAN HET INKOOPPROCES ANTWOORD (ANTWOORDMOGELIJKHEDEN) 

 

TOELICHTING/EVENTUELE VERKLARING 

WAAROM WEL OF NIET? 

IS DIT VERIFIEERBAAR MET EEN SCHRIFTELIJK 

STUK?  

NB TOEVOEGEN AAN AUDITDOSSIER 

5.2 Jaarlijks wordt er een crediteurenscan 

uitgevoerd, met het oog op onderbrengen van 

soortgelijke aankopen in een mantel- of 

raamcontract (cf. Nota Inkoopbeleid) 

Is deze inkoop betrokken in de jaarlijkse 

crediteurenscan? 

(Ja/Nee) 

Antwoord: 

 

 

 

Wat was daarvan het resultaat? 
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Afsluiting 
 

Heeft u ter afsluiting nog vragen of opmerkingen over het inkoopproces in Hardenberg 

of over deze specifieke inkoop? 

Zo ja, hieronder invullen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de checklist! 
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Bijlage 4 Samenvatting geselecteerde dossiers 
 

Legenda 

TON   = Gunning was Transparant, Objectief, Non-discriminatoir 

SROI  = Gunningscriterium “Social Return on Investment” (inschakeling van personen met grote 

  afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering is door de gemeente verplicht gesteld) 

Lokaal   = De leverancier is gevestigd in het postcodegebied van de gemeente Hardenberg 

 
 
 

Nr. Naam casus JAAR INKOOP-

WAARDE 

LOKAAL INKOOP-

ADVISEUR 

BETROKKEN 

INHUUR 

EXTERNE 

DESKUNDIGE 

MILIEU-

EISEN 

SROI TON TYPE AANBESTEDING/ 

OPMERKINGEN 

1 Belastingwijzer 2011 € 6.405 Ja Nee Nee Nee Nee ? Enkelvoudig onderhands 

2 Hattemattebad 2010 € 19.350 Ja Nee Nee Nee Nee ? Enkelvoudig onderhands 

3 Hulp bij het 

huishouden 

2011 € 2.750.000 

miljoen 

Deels Ja Nee Als selectie-

criterium 

Ja Ja Europees, elektronisch 

4 Telefonie 2010 € 145.055 Nee Ja Ja Nee Nee Ja Europees 

5 Onderhouds-

werkzaamheden 

2011 € 88.115 Ja Nee Ja Nee Nee ? Meervoudig onderhands 

6 Toegankelijkheid 2009/2010 € 587.056 Deels Nee Ja Nee Nee ? Meervoudig onderhands 

7 Gemeentehuis 2009 € 

22.234.000 

Nee Nee Ja Ja Nee Ja Europees, Design, Build & 

Maintain 

8 Planeconoom 2009/2010/2011 Afhankelijk 

van inzet in 

uren 

Nee Nee Ja Nee Nee Nee Enkelvoudig onderhands, 

Regiecontract 
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Nr. Naam casus JAAR INKOOP-

WAARDE 

LOKAAL INKOOP-

ADVISEUR 

BETROKKEN 

INHUUR 

EXTERNE 

DESKUNDIGE 

MILIEU-

EISEN 

SROI TON TYPE AANBESTEDING/ 

OPMERKINGEN 

9 Restwarmte 2011 € 18.750 Ja Nee Ja Nee Nee Nee Enkelvoudig onderhands. 

“Gedwongen winkelnering” 

bij inhuur externe 

deskundige. 

10 Openbare 

verlichting 

2010 € 193.000 Nee Ja Ja Nee Ja ? (Europees) openbaar 

Guningscriterium SROI 

tijdens procedure geschrapt. 

Open postenbestek. 

11 Brandweerauto’s 2010 

(afgebroken), 

2011 

heraanbesteed 

€ 640.000 Nee Ja Ja Nee Nee Ja Europees 

12 Verzekering 2011 € 150.000 Nee Ja Nee Nee Nee Ja Europees 
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Korte beschrijving per casus 

 

Casus 1 Belastingwijzer 

Betreft: Opmaak en drukken gemeentelijke belastingwijzer (in 2011 lokaal ingekocht) 

 

Jaarlijks stuurt de gemeente Hardenberg, voorafgaand aan het versturen van belastingaanslagen, 

een belastingwijzer aan de inwoners van Hardenberg. Hiermee worden zij van informatie 

voorzien over het doel en wijze van heffingen van de belastingen. Het is communicatie vooraf, 

om vragen achteraf te voorkomen. Er wordt de laatste tijd door burgers steeds meer gebruik 

gemaakt van de gemeentelijke website, waar de informatie ook op staat. Daardoor is de 

belastingwijzer eigenlijk overbodig geworden. Er is dan ook besloten om met ingang van 2012 

geen belastingwijzer meer te laten drukken. 

 

De lay-out en vormgeving werden begeleid door de afdeling communicatie van de gemeente. Het 

drukken kostte in 2011 € 6.405,- Gegeven het relatief lage bedrag, is uit de hand gegund aan de 

(lokale) leverancier, waarmee al zo lang de behandelend ambtenaar zich kan herinneren, zaken 

wordt gedaan.  

 

De keuze voor deze lokale leverancier is gemaakt voordat hij in dienst trad en de overwegingen 

daarbij zijn hem niet bekend. Hij heeft nooit overwogen om een andere leverancier in te 

schakelen. 

 

Casus 2 Hattemattebad  

Betreft: Reparatie na blikseminslag in de regelkast van het zwembad (in 2010 lokaal ingekocht)  

 

De reparatie is voor € 19.350 uitgevoerd door een firma waarmee de gemeente een 

overeenkomst voor 5 jaar heeft afgesloten voor storingsdiensten. De firma is dus bekend bij de 

gemeente en bekend met de installatie van het Hattemattebad. De reparatie moest bovendien 

volgens de behandelend ambtenaar snel gebeuren, voordat het bad weer opengesteld zou 

worden. Om deze twee redenen is gekozen voor inschakeling van de bewuste firma, zonder dat 

er eerst verschillende offertes werden opgevraagd. Echter, tussen de blikseminslag en de 

openstelling van het bad bleken ruim twee maanden te liggen. Er was dus feitelijk ruim de tijd om 

de reparatie uit te voeren en eventueel meerdere offertes op te vragen. 

 

Voorheen werden dit type werkzaamheden overigens uitgevoerd door aan andere lokale 

leverancier, maar die is in 2006 failliet gegaan. Een aantal werknemers (en dus de technische 

know how) is toen overgegaan naar de huidige leverancier. Vandaar dat de gemeente toen 

gekozen heeft voor deze leverancier. Met de leverancier en diens medewerkers bestaat dus al 

jarenlang een opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie. Overigens speelde ook de gunstige 

prijsstelling mee bij de keuze. 
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Casus 3 Hulp bij het Huishouden 

Betreft: Aanbesteding Huishoudelijke Hulp (WMO, in 2011 aanbesteed)  

 

Deze openbare Europese aanbesteding betrof inhuur ten behoeve van eenvoudig en meer 

complexe huishoudelijke hulp vanuit de WMO. Er is een mantelovereenkomst met vijf partijen 

gesloten met een looptijd van 2012-2014, met een optie tot verlenging met een jaar. 

De totale inkoopwaarde bedraagt € 2,75 miljoen voor 2011. 

 

Eerder waren de leveranciers meer uit de regio. Nu komen de partijen soms ook verder weg, één 

mantelpartij is lokaal. Twee van de vijf partijen waren eerder ook al leverancier. De grootste 

voormalige aanbieder werd niet opnieuw mantelpartij. Voor de medewerkers van deze 

aanbieders, die veelal uit de gemeente of buurgemeenten afkomstig zijn, is op initiatief van de 

gemeente een banenmarkt georganiseerd, zodat zij bij de nieuwe aanbieders in dienst konden 

treden (het ging vooral om Alpha Hulpen.) De aanbesteding gaf namelijk onrust bij zowel burgers 

die huishoudelijke hulp ontvingen (circa 80-85% dreigde te moeten wisselen van aanbieder) en 

medewerkers raakten hun baan kwijt. Hiermee gaf de gemeente concreet invulling aan lokaal 

werkgelegenheidsbeleid. 

 

Deze openbare Europese aanbesteding is overigens bij wijze van pilot digitaal uitgevoerd met 

behulp van een platform voor digitaal aanbesteden van CMT Solutions. Dit is zowel bij de afdeling 

inkoop als bij de leveranciers zeer goed bevallen. Graag zou de afdeling inkoop een volgende keer 

weer op deze manier willen aanbesteden. Echter, de kosten van enkele duizenden Euro’s, die 

zichzelf naar verwachting gemakkelijk terug zullen verdienen, moeten uit het directiebudget 

worden gedragen omdat de afdeling inkoop niet over een eigen budget beschikt. Ten tijde van 

het onderzoek was nog niet bekend of hier budget voor vrij zal worden gemaakt.  

 

Als gunningscriterium is gekozen voor EMVI, waarbij een deel van de punten kon worden 

verdiend met een score op Social return.  

Op de kwaliteit van dienstverlening kon de meeste punten worden verdiend. Twee van de 11 

aanbieders had op dit criterium een onvoldoende gescoord en vielen daarom af.  

Milieu-eisen werden als wens opgenomen in het bestek, maar het hebben van een 

Milieuzorgsysteem was nadrukkelijk opgenomen als selectiecriterium (alleen leveranciers die een 

Milieuzorgsysteem hadden, mochten een offerte uitbrengen). 

 

Casus 4 Telefonie 

Betreft: Aanschaf nieuwe telefooncentrale en –software (in 2010 aanbesteed) 

 

Er is een uitbreiding van de bestaande telefooncentrale ingekocht (meer toestellen, meer 

softwaremodules, aanschaf van vaste toestellen servicecontract e.d.). Het was dus deels een 

dienst, deels een levering, voor in totaal € 145.055,-  

 

Dit betrof een Europese Aanbesteding met voorselectie, waarbij vijf offertes werden opgevraagd. 

Formeel had dit niet via een Europese Aanbestedingsprocedure behoeven te worden ingekocht. 



 

 46 

Echter, de keus voor dit type procedure is ingegeven door de wens om zo veel mogelijk 

hoogwaardige aanbieders een offerte te kunnen doen inleveren. Dus niet zozeer de prijs totaal, 

maar de keuze voor kwaliteit heeft de doorslag gegeven. 

 

De uiteindelijke leverancier is een regionale leverancier. In een Europese aanbestedingstraject 

kun je ook niet op voorhand kiezen voor een lokale leverancier.  

 

Er is bij de aanbesteding een externe adviseur ingeschakeld, die eerder contact had opgenomen 

met de gemeente en zich had gepresenteerd. Omdat het ging om in totaal  € 30.000 is deze 

opdracht onderhands gegund. Deze externe adviseur heeft een beleidsnotitie opgesteld, de 

definitiestudie gemaakt, evenals het progamma van eisen en de selectieleidraad.  

 

Casus 5 Onderhoudswerkzaamheden 

Betreft: Planmatig onderhoud (in 2011 aanbesteed) 

 

Dit betreft de meervoudig onderhands aanbesteding van het onderhoud aan gemeentelijke 

gebouwen voor in totaal € 88.115,96. Via het bestand van de Kamer van Koophandel is  gezocht 

naar geschikte schildersbedrijven. Lokaal zijn voor deze omvang van werkzaamheden weinig 

bedrijven beschikbaar, vandaar dat ook een regionaal bedrijf is uitgenodigd om een offerte in te 

dienen.  

Er werden 3 offertes opgevraagd en uiteindelijk werd gegund aan een lokale leverancier. 

 

De projectbegeleiding is uitbesteed aan een extern bureau. (Dit is overigens apart aanbesteed, bij 

twee ondernemers is hiervoor offerte opgevraagd). 

   

Duurzaamheidseisen zijn niet gesteld, omdat dit in de schildersbranche al gemeengoed is. Andere 

eisen, zoals ten aanzien van Social Return zijn ook niet gesteld. Tijdsdruk en de inschatting dat er 

geen social return te boeken was, heeft ertoe geleid dat hierover geen aanvullende eisen zijn 

gesteld. 

 

Er is gegund op basis van EMVI, maar de goedkoopste aanbieder heeft de klus gegund gekregen. 

 

Nota bene: Bij deze aanbesteding is heel bewust gekozen voor een lokale aanbieder. In de 

uitvoering ging een en ander echter niet geheel naar wens en de communicatie daarover vanuit 

de betreffende uitvoerder was gebrekkig.  

 

Ten opzichte van het beschikbare budget is € 37.000 over gebleven. De kwaliteit van de 

werkzaamheden was uiteindelijk in orde, dus de conclusie zou gerechtvaardigd kunnen zijn dat 

dit doelmatig uitgevoerde werkzaamheden betreft. Echter, er is wel geld besteed aan een extern 

bureau en er was meer betrokkenheid (dus tijd en kosten) vanuit de ambtelijke organisatie nodig. 

Of de conclusie gerechtvaardigd is dat het werk doelmatig is uitgevoerd, valt dus nog maar te 

bezien. 
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Casus 6 Toegankelijkheid 

Betreft: Kosten van bouwkundige aanpassingen aan 107 gemeentelijke gebouwen ten behoeve 

van de toegankelijkheid (in 2009/2010 aanbesteed) 

 

Met behulp van mondelinge informatie (mond op mond), het bestand van de Kamer van 

Koophandel en via een zoekslag op internet zijn de bedrijven geselecteerd die werden 

uitgenodigd om een offerte uit te brengen.  

 

Een extern adviesbureau heeft het werk begeleid over alle locaties. Dit externe bureau was ook 

betrokken bij het beschrijven van de werkzaamheden ten behoeve van de offerte-uitvraag, het 

beoordelen van de ingediende offertes en de gunning en afwijzing.  

 

De manier waarop de opdracht door de gemeente in de markt is gezet was overigens bijzonder, 

namelijk resultaatgericht. Dit houdt in dat er geen bestek is gemaakt door de gemeente. De 

aannemers dienden zelf aan te geven hoe ze tot het gewenste resultaat zouden komen en wat dit 

zou kosten.  

 

De wens van het college en raad om dit lokaal aan te besteden heeft er toe geleid dat deze 

opdracht meervoudig onderhands is aanbesteed en niet Europees, terwijl dat gezien het bedrag 

dat gemoeid was met de aanbesteding, hoogstwaarschijnlijk wel had gemoeten. Het gaat 

namelijk om een mengvorm tussen werken, leveringen en diensten. De regels voor het deel van 

de opdracht (werk, levering of dienst) dat de grootste waarde vertegenwoordigt gelden. In dit 

concrete geval lijken dat de regels voor diensten/leveringen te zijn. Ten tijde van de aanbesteding 

bedroeg deze drempel € 193.000, terwijl de inkoopwaarde van de totale opdracht € 587.056,64 

bedroeg.  

 

De inkoopcoördinator is volgens de behandelend ambtenaar niet betrokken geweest bij deze 

aanbesteding, omdat het geen inkoop zou betreffen, maar uitvoering van werkzaamheden. 

Daarmee wordt miskend dat de inhuur van externe ondernemers voor de uitvoering van 

werkzaamheden wel degelijk inkoop betreft. 

 

Een evaluatie is gedurende het traject ter kennisneming naar het college gegaan. (Collegenota, 

via actieve informatieplicht aan de Raad verstrekt op 28 april 2011). 

 

Er bleef uiteindelijk € 117.719 incl. BTW over ten opzichte van het budget. De afspraak met 

belastingdienst, dat gewerkt mocht worden met een gemiddeld BTW tarief van 15% is 

gehonoreerd en dit bedrag is dan ook ontvangen uit het BTW-compensatiefonds. 

 

Daarmee lijkt deze aanbesteding doelmatig te zijn geweest. Echter, door de specifieke manier 

van aanbesteden worden de kosten voor het opstellen van de offerte volgens de behandelend 

ambtenaar nu wel heel eenzijdig op de aanbieders afgewenteld. Nu moeten alle aanbieders in 
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een soort karavaan lang alle gebouwen om te beoordelen of en zo ja hoe en voor welke prijs het 

werk door hen uitgevoerd kan worden. Dus diverse malen wordt hetzelfde werk gedaan, waar 

anders de gemeente éénmaal dit werk doet en een bestek schrijft. De kosten moeten op de een 

of andere manier door de bedrijven worden terugverdiend. De budgethouder geeft aan dat hij 

voorziet dat deze werkwijze uiteindelijk zal leiden tot een hogere kostprijs. 

 

Casus 7 Gemeentehuis 

Betreft: Bouw Casco gemeentehuis en Parkeergarage (in 2009 aanbesteed)  

Deze casus betreft de Europese aanbesteding met voorselectie van de bouw (casco) van het 

nieuwe gemeentehuis (inclusief onderhoud) en de parkeergarage voor in totaal € 22.234.000,- 

euro. De kosten voor het onderhoud bedragen € 184.400,- per jaar. Nota bene: de aanbesteding 

voorziet daarnaast ook nog in een park, inventaris en innovatieve duurzaamheid, maar die blijven 

bij deze casus verder grotendeels buiten beschouwing. Omwille van de volledigheid volgt hier 

een opsomming van het totale projectbudget:  

 

Voor deze aanbesteding was een totaalbedrag beschikbaar van € 40.319.835, als volgt verdeeld 

(prijspeil 2009): 

 

Gemeentehuis  €   26.534.941 

Duurzaamheid  €      500.000 

Inventaris  €    1.600.000 

Parkeren  €    9.654.774 

Park   €    2.120.120 

 

Op 2 juni 2009 ging de raad akkoord met beschikbaarstelling van het budget van € 40.528.000).  

Er is dus iets meer budget voorhanden dan benodigd. Dit verschil van € 208.000 wordt besteed 

aan extra innovatie. Vooralsnog lijkt het budget daarmee ruimschoots toereikend. 

 

Nota bene: De gemeente heeft gekozen voor de “Design, Build en Maintain”- methode. De DBM-

methode houdt in dat de gemeente het voorontwerp heeft (laten) opstellen en dat gegadigden 

hierop konden inschrijven met een eigen voorstel voor de uitvoering, voor een vaste 

aanneemsom. Concreet betekent dit dat de uitvoerder beschrijft hoe hij het ontwerp realiseert, 

binnen welke termijn en met welke specificaties. Risico van meerkosten en dergelijke ligt dus bij 

de uitvoerder.  

 

Omdat de uitvoerder ook verantwoordelijk is voor het onderhoud (voor 2x 20 jaar) en daarvoor 

reeds nu een vaste prijs is vastgelegd, is het risico van een kwalitatief minder of slechte 

uitvoering ondervangen. Immers, als de uitvoerder slecht werk levert, draait hij zelf op voor de 

extra kosten van reparatie, herstel en onderhoud.  

 

Voorbeeld: Scharnieren zijn er in alle prijsklassen. Om goedkoop te kunnen bouwen, zou de 

aannemer er voor kunnen kiezen om goedkope scharnieren te plaatsen. Voor een groot gebouw 

scheelt dit aanzienlijk in de stichtingskosten. Echter, nu de aannemer verantwoordelijk is voor het 
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onderhoud gedurende 40 jaar, zal hij de goedkope scharnieren (van mindere kwaliteit) niet 

plaatsen. 

 

Er hebben zich 9 partijen aangemeld voor de aanbesteding (slechts één daarvan was een lokale 

aannemer die zich in een consortium had aangemeld, maar deze heeft het werk niet gegund 

gekregen). Een niet-lokaal bouwbedrijf heeft het werk uiteindelijk gegund gekregen. Dit 

bouwbedrijf huurt incidenteel ook lokale onderaannemers in, maar dit komt veel minder vaak 

voor dan verwacht.  

 

Er werd voor de begeleiding van deze aanbesteding een externe partij ingehuurd door de 

gemeente. Deze externe partij verrichte ook de voorselectie. De inkoopcoördinator is niet bij het 

inkoopproces betrokken geweest. 

 

Er waren diverse selectiecriteria in het bestek opgenomen, waarmee punten konden worden 

gescoord (waarbij overigens ook negatief kon worden gescoord). Met Duurzaamheid kon 1/4 van 

het totaal aantal punten worden gescoord. Social return werd niet gehanteerd als criterium.  

 

Het besluit tot de bouw van een nieuw gemeentehuis is gevallen vóór de gemeentelijke 

herindeling. Toen is ook al geld gereserveerd. Oude gebouwen opknappen was geen optie. Dit 

bleek nauwelijks goedkoper, maar zou minder kwaliteit opleveren. De bouw van het nieuwe 

gemeentehuis was nodig in verband met deze ondoelmatigheid in het onderhoud van oude 

gebouwen en de herindeling van de drie voormalige gemeenten in 2001. De raad heeft besloten 

tot de bouw van een nieuw gemeentehuis bij raadsbesluit van 24 februari 2005. Daarna is 

aanvullend besloten tot het bouwen van een parkeergarage. Op 1 juli 2008 heeft de raad 

ingestemd met het voorlopig ontwerp. In oktober 2008 is de Europese aanbestedingsprocedure 

gestart en op 14 april 2009 is het werk gegund. De oplevering staat gepland voor medio mei 

2012. De verhuizing is gepland op 2 juli 2012. 

 

Nota Bene: Uiteindelijk bleek een heel ander ontwerp dan aanvankelijk was voorzien unaniem te 

worden gekozen door de selectiecommissie.  

 

Al met al wordt het volgens de budgethouder en projectleider een mooi, innovatief en duurzaam 

gemeentehuis, binnen het beschikbare budget, zonder onnodige risico’s voor de gemeente.  

 

Het nieuwe gemeentehuis moest het duurzaamste gemeentehuis worden van Nederland. Dit is 

gemeten (energie prestatienorm). Het gebouw scoort zeer goed, bij oplevering zelfs nummer 1 in 

Nederland, door onder meer: 

• De vorm (het gebouw is rond, waardoor ten opzichte van een rechthoekig gebouw circa 

30% minder oppervlak aan de buitenlucht is en er dus minder warmteverlies optreedt) 

• Het gebouw heeft geen gasaansluiting, maar maakt gebruik van aardwarmte en 

restwarmte (bijvoorbeeld van computers)  

• Er wordt gebruik gemaakt van waterbuffering 
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Plaatselijke ondernemers waren kritisch bij het neerzetten van het casco. Het moest duurzaam, 

maar het wordt ver weg gehaald, was de redenering. Echter, hier was sprake van een Europese 

aanbesteding, waarbij niet op voorhand kan worden gekozen voor een lokale aannemer. Het 

stond lokale aannemers natuurlijk vrij om in te schrijven als lokale partij, eventueel in een 

consortium. Van die mogelijkheid heeft maar één lokale aannemer gebruik gemaakt. Echter, de 

betreffende partij heeft het werk uiteindelijk niet gegund gekregen omdat hij niet voldoende 

scoorde op de gunningscriteria. 

 

 

 

Casus 8 Planeconoom 

Betreft: Inhuur van een planeconoom voor diverse advieswerk 

 

Deze casus betreft de inhuur van een planeconoom. Sinds 2002 werkt deze persoon regelmatig 

op inhuurbasis voor de gemeente Hardenberg, zij het vanuit verschillende bedrijven. 

 

Vanwege zijn specifieke en goede inhoudelijke kennis van de situatie in Hardenberg, is hij bij 

uitstek geschikt om belangrijke grondexploitaties te begeleiden voor de gemeente en de 

onderhandelingen met externe partijen te voeren. In het verleden heeft hij volgens de directeur 

Strategisch Beleid ook altijd bewezen dat zijn inzet de gemeente voor fouten, extra kosten en 

risico’s heeft behoed. 

 

Er is met de planeconoom een regiecontract afgesloten voor 2 à 3 dagen per week. Verwacht 

wordt dat zijn inzet ook bij het samen gaan met de gemeente Ommen nodig is.  

 

Vanwege zijn jarenlange inzet voor de gemeente had er eigenlijk Europees moeten worden 

aanbesteed. Daar is men zich inmiddels ook van bewust. Er zal worden aanbesteed met de 

bedoeling om een mantelcontract af te sluiten. 

 

Los van dit formele punt levert de inhuur van steeds dezelfde persoon van buiten de gemeente 

een kwetsbaarheid op. Ook dat realiseert men zich. Er lopen daarom steeds ambtenaren van de 

afdeling grondzaken mee met de heer planeconoom, maar die doen de onderhandelingen met 

externen nog steeds niet. 

 

Casus 9: Restwarmte   

Betreft: Voorontwerp ten behoeve van hergebruik (rest)warmte en koude voor de locatie 

Gezondheidspark en Sportboulevard (in 2011 lokaal ingekocht) 

 

Deze casus betreft het opstellen van een voorontwerp (aanbestedingsgereed product) om 

restwarmte van de WAVIN te gebruiken (onder meer voor de Sportboulevard en een 

aangrenzend Gezondheidspark (ZorgID) voor € 18.750. Hiervoor is een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de WAVIN, ZorgIDHardenberg en de gemeente. 
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De gemeente draagt de helft van de kosten van het voorontwerp (dus € 9.375), 

ZorgIDHardenberg de rest. 

 

Technisch blijkt het gebruik haalbaar, maar economisch is dat nog niet geheel duidelijk. De 

terugverdientijd wordt geschat op 5 à 6 jaar, tenzij het gezondheidspark zich terug zou trekken 

uit de samenwerking (reden: daarvoor wordt de terugverdientijd geschat op circa 20 jaar). 

Mogelijk is dan de investering voor de gemeente te groot en moet het project worden 

afgeblazen. Echter, de gemeente heeft ook andere overwegingen dan alleen economische 

haalbaarheid Er vindt een bredere afweging plaats, waarin met name het milieubelang wordt 

betrokken. De doelstelling van het gebruik van restwarmte is om tot een CO2-uitstootreductie 

van 277 ton per jaar te komen. Te zijner tijd zal hierover een politiek besluit moeten vallen. 

 

Als besloten wordt tot aanleg, dan zou alles rond eind 2014 gerealiseerd moeten zijn, inclusief 

bouw zwembad). 

  

Het opstellen van het voorontwerp is begeleid door een lokaal, adviesbureau: WAVIN eiste dat 

dit adviesbureau werd ingeschakeld, om schade aan de eigen installaties te voorkomen. Het 

betreffende adviesbureau is namelijk ontstaan vanuit de WAVIN en heeft dus de benodigde 

expertise in huis om de inspecties goed en zonder schade uit te kunnen voeren. De gemeente 

had geen keus en werd verplicht deze adviseur in te schakelen. Voor een deel van het budget 

(circa € 5.000) was dus sprake van “gedwongen winkelnering”.  

Het adviesbureau deed overigens meer dan alleen de inspecties en begeleidde in feite het gehele 

inkooptraject. Zo nam dit bureau de administratieve afhandeling voor zijn rekening en  verzond 

het ook de afwijzing van partijen die het werk niet gegund kregen. 

 

Casus 10: Openbare verlichting 

Betreft: Onderhoud openbare verlichting (in 2010 aanbesteed) 

 

Deze casus betreft de aanbesteding van onderhoud van openbare verlichting.  

 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2009 werd door de accountant geconstateerd dat er wel 

heel lang een contract liep met dezelfde lokale installateur en dat er een Europese 

aanbestedingsprocedure moest worden gestart voor de volgende contractperiode. De waarde 

van de inkoop bedroeg € 193.000 voor een contractsperiode van 2 jaar met de mogelijkheid tot 

twee maal verlengen met een jaar (de eerste verlenging is inmiddels een feit) en is op basis van 

een open postenbestek aanbesteed. 

 

De lokale aanbieder die eerder ook de werkzaamheden uitvoerde kreeg in deze aanbesteding het 

werk ook gegund. Gunning vond plaats op basis van EMVI. Gunningscriteria waren “kwaliteit 

organisatie” (25%), “plan van aanpak” (25%) en prijs (50%). SROI werd aanvankelijk ook genoemd 

als gunningscriterium, maar is later geschrapt, omdat dit botste met de eisen ten aanzien van 

technische bekwaamheid, opleidingsniveau, veilig werken aan installaties en 

certificeringverplichtingen. 
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Limitec scoorde relatief zeer hoog op de gunningscriteria (84,25 punten van de 100, de laagste 

score was slechts 23 punten). Dit is vrijwel geheel te verklaren uit de gunstige prijs, die slechts de 

helft bedroeg van de hoogste aanbieder. 

 

Het beleidsplan openbare verlichting (vastgesteld door de Raad) gaat uit van vervanging met de 

meest energiezuinige optie. Dat is vaak Led-verlichting, maar de aanschaf daarvan is duur, dus 

soms wordt er bewust een keus gemaakt voor iets anders. Dit wordt per geval beoordeeld door 

een externe partij (niet de leverancier).  

 

Een externe, lokale partij heeft de aanbesteding begeleid en het bestek mede opgesteld.  

 

 
 
 
Casus 11: Brandweerauto’s 

Betreft: Aanschaf 2 natuurbrand blusvoertuigen voor Hardenberg en Ommen. (In 2010 

aanbesteding afgebroken, in 2011 heraanbesteed)  

Het betreft de aanbesteding van 2 blusvoertuigen (één voor Hardenberg en één voor Ommen), 

die geheel vanuit Hardenberg is uitgevoerd. De geselecteerde aanbesteding betreft een 

heraanbesteding.  

 

De eerste aanbesteding van de blusvoertuigen werd in 2010 begeleid door de toenmalige inkoper 

en een extern bureau Na voorlopige gunning werd bezwaar aangetekend door een inschrijver die 

tweede was geworden in de offertefase. Na advies van de huisadvocaat is de gunning toen 

ingetrokken. De scoremethodiek bleek fout (onder meer door een dubbeltelling), er was sprake 

van een onduidelijke Nota van Inlichtingen enzovoorts, waardoor deze aanbesteding nooit tot 

een rechtmatige gunning zou hebben kunnen leiden.  

 

De tweede aanbesteding liep vanaf 2011 (publicatie 6/4/2011)  waarbij het oude bestek is 

herschreven (van 2 percelen, voor elk blusvoertuig 1,  naar 1 perceel, beide blusvoertuigen voor 

de 2 gemeentes in 1 perceel).  Dit blijkt een goede keus te zijn geweest. 

 

Vermeldenswaard is dat het bij de eerste aanbesteding ook de bedoeling was geweest om de 

twee brandweerauto’s in één perceel aan te besteden, maar dat dit vanwege verschillende 

meningen over de technische eisen niet lukte. Iedere gemeente hield vast aan zijn eigen eisen. 

 

Gevolg van de mislukte eerste aanbesteding is onder meer dat met de oude brandweerauto’s 

noodgedwongen langer moet worden doorgewerkt. Deze blusvoertuigen zijn echter geheel 

afgeschreven en alle nu nog benodigde reparaties worden tot een minimum beperkt.  

 

Een bijkomend voordeel van het opnieuw aanbesteden is dat inschrijvers die een kans wilden 

maken gedwongen waren scherper in te schrijven. Bij de ‘2e ronde’ bleken dezelfde wagens 

ongeveer € 30.000,- per stuk goedkoper. 
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Samen kosten de blusvoertuigen € 600.000. Er werd dus Openbaar Europees Aanbesteed. 

Betrokkenheid was vanuit Ommen verzekerd t.b.v. het technische bestek. Verder is de 

aanbesteding geheel vanuit Hardenberg verzorgd. Hiervoor heeft met Ommen overigens geen 

verrekening plaatsgevonden. 

 

Er dreigt nu vertraging in de levering. De chassis zijn namelijk nog niet afgeleverd bij de fabriek 

van de leverancier. 

Bij te late levering moet nog langer worden doorgewerkt met de oude blusvoertuigen. Tevens zal 

er een boetebeding in werking treden (1% per maand met een maximum van 20%) 

 

Inschatting is dat het enkele maanden (2) vertraging oplevert. De leverancier zou de vertraging in 

de levering intern nog kunnen opvangen door over te werken bij de op- en inbouw, zodat toch op 

tijd geleverd kan worden. 

 

De beoordeling van de kwaliteit zal met name bij oplevering gebeuren, m.b.v. een extern door de 

gemeente in te schakelen deskundige (Müller). 

 

Afdekken van risico’s van onvoldoende kwaliteit door het gelijktijdig afsluiten van een 

onderhoudscontract (fixed price) bij dezelfde leverancier behoorde tot de mogelijkheden. Echter, 

hier geeft de gemeente niet de voorkeur aan. Stel dat op het blusvoertuig in plaats van een goed, 

maar duur kastje een goedkoop, slecht kastje wordt ingebouwd. Dat zal dan vaak stuk gaan. De 

leverancier kan dan vele malen een zelfde, goedkope kastje plaatsen en toch binnen de 

voorwaarden van het onderhoudscontract blijven. Dat heeft echter wel gevolgen voor de 

bedrijfsvoering. Dat wil de gemeente niet. Er is er daarom voor gekozen om naderhand een 

onderhoudscontract op te stellen. De brandweer heeft zelf gekozen voor een 

onderhoudscontract met een looptijd van 15 jaar. 

 

Casus 12: Verzekering 

Betreft: Afsluiten risico-verzekering aansprakelijkheid (in 2011 aanbesteed) 

 

Het betreft de Europees openbare aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering van de 

gemeente. Een bestek schrijven was overigens best lastig. Dit was namelijk de eerste maal dat 

door de gemeente Hardenberg voor een verzekering een Europese aanbesteding werd gedaan. 

De looptijd van het contract is drie jaar (tot eind 2013) met een optie tot verlenging van 

maximaal 1 jaar. De waarde van het contract is € 150.000. Op basis van in her verleden betaalde 

bedragen is gekozen voor een Europese aanbestedingsprocedure, maar de contractwaarde is dus 

uiteindelijk ruim onder de drempel gebleven. 

 

Het is overigens niet verplicht voor gemeenten om een dergelijke verzekering af te sluiten. Maar 

gezien de mogelijke grote financiële gevolgen in geval van zaak-, letsel- of vermogensschade, kan 

en wil Hardenberg deze risico’s niet geheel zelf dragen. 
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Voor deze aanbesteding zijn 3 inschrijvingen ontvangen. Er is gekozen op basis van EMVI 

(voldoen aan de wet Financieel Toezicht, omzetvereiste en referenties met minimaal 60% van de 

omvang in Hardenberg)  

 

Zaakschades tot € 5.000 mag de gemeente zelf afhandelen. Letselschades gaan standaard via die 

verzekeringsmaatschappij. 
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Bijlage 5 Externe adviseurs in selectie  
 

 

 
 

Casus cred. Nr. 2009 2010 2011 Totaal per 

Adviseur 

4 110241 € 33.000,00  € 0,00  € 18.706,80  € 51.706,80  

6&9 101307 € 41.977,93  € 303.289,93  € 43.946,50  € 389.214,36  

8 110313 € 105.065,00  € 181.772,50  € 183.111,26  € 469.948,76  

5 102579 € 0,00  € 0,00  € 49.895,81  € 49.895,81  

7 100069 € 346.573,98  € 592.305,81  € 727.271,50  € 1.666.151,29  

10 110841 € 0,00  € 112.943,90  € 54.725,31  € 167.669,21  

11 109450 € 13.442,28  € 6.125,51  € 2.739,21  € 22.307,00  

Totaal 

per jaar 

 € 540.059,19  € 1.196.437,65  € 1.080.396,39  € 2.816.893,23  

 


