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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte dames en heren, 
 
Ingevolge artikel 213A Gemeentewet en de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid 
en doeltreffendheid van de gemeente Albrandswaard’ verricht het college van 
Burgemeester en Wethouders minimaal één keer per jaar onderzoek hiernaar. Het 
onderwerp wordt gekozen na een risicoanalyse vooraf. 
 
Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt te noemen als de 
betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van 
het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. 
  
In dit onderzoek heeft een integrale proces- en doelmatigheidscontrole naar de 
uitvoering van het in 2009 vastgestelde inkoop- en aanbestedingenbeleid van de 
gemeente Albrandswaard plaatsgevonden om inzicht te krijgen of doelmatiger en 
professioneler kan worden gewerkt binnen de hiertoe gegeven (inter)nationale wet- en 
regelgeving. 
 
De waarde van dit rapport ligt met name in het verrichte onderzoek op het naleven van 
de Europese richtlijnen voor ‘werken’, ‘diensten’ en ‘leveringen’ alsmede het ‘Inkoop- 
en Aanbestedingenbeleid’, raadsbesluit dd 26 oktober 2009, nr. 21474. 
(rechtmatigheid). Voorts is nagegaan in hoeverre beter gebruik gemaakt kan worden 
van de aanwezige inkoopfaciliteiten in BAR-verband en de formalisering van taken 
(w.o. contractbeheer), bevoegdheden en positionering van de afdeling Centrale Inkoop 
in de nieuw te vormen BAR-organisatie (doelmatig werken en schaalvoordeel 
behalen). 
 
Het onderzoek heeft tot een aantal conclusies en aanbevelingen geleid (pagina’s 13 en 
14) die tevens aandachtspunt zijn bij de verdere invulling van de BAR-samenwerking. 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn: 

1. Meer gebruik maken van de aanwezige inkoopfaciliteiten. 
2. Heroverwegen van de taken van de centrale inkoper om in de toekomst nog 

meer inkoopvoordeel en efficiëncy te behalen en onrechtmatige 
aanbestedingen te voorkomen. 
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3. Positie en bevoegdheden van het Centraal Inkoopbureau vastleggen in de 
BAR-organisatie, inclusief het contractbeheer.  

 
Wij doen u hierbij dit rapport, ter kennisneming, toekomen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Bert G. Euser,mba 
 


