
Wat wordt er ingekocht Onderwerp / portefeuille Wat mankeerde er? Oordeel € opmerkingen
Opzetten interne trainerspoule (selectie) en training 
van interne trainers

Interne Dienstverlening De beoordeling van de offertes is niet schriftelijk 
vastgelegd, waardoor niet meer is aan te tonen of 
rechtmatig is gehandeld.

onzeker 14.537

Opstellen businesscase glasvezel Ontwikkeling De opdrachtverstrekking is mondeling gedaan, waardoor 
niet meer is aan te tonen of de beoordeling van de 
offertes volgens vooraf bepaalde criteria is gedaan. 

onzeker 8.500

Verbetering Langzaam Verkeersroute 
Breukelerbrug incl. reconstructie onderliggend 
wegennet. 

Wijken en Kernen De opdrachtverstrekking is niet schriftelijk vastgelegd, 
waardoor niet meer is aan te tonen of ARW 2012 is 
gevolgd en of de beoordeling van de offertes volgens 
vooraf bepaalde criteria is gedaan. 

onzeker 1.486.000 Na uitvoering controle zijn 
gevraagde stukken alsnog 
aangeleverd

1.509.037

Arbodienstverlening Interne Dienstverlening In de inkoopstrategie is voorgesteld een enkelvoudig ipv 
een meervoudig onderhandse procedure te volgen. Dit is 
niet geformaliseerd in een afwijkingsbesluit.

onrechtmatig 56.000

Kantoorartikelen Interne Dienstverlening De inkoopstrategie is afgestemd met budgethouder en 
inkoopspecialist, maar het voorstel om een enkelvoudig 
ipv een meervoudig onderhandse procedure te volgen is 
niet geformaliseerd in een door de gemeentesecretaris 
ondertekend afwijkingsbesluit.

onrechtmatig 45.000

Jaarlijkse Onderhoudswerkzaamheden 
Polderreservaat Kockengen 

Wijken en Kernen Het contract betreft jaarlijkse uitgaven van € 9.000. Door 
de gekozen contractduur van vier jaar, is de 
opdrachtwaarde echter € 36.000. Voor een dergelijke 
contractwaarde mag niet meer enkelvoudig onderhands 
worden aanbesteed zonder een door de 
gemeentesecretaris ondertekend afwijkingsbesluit. Dit 
afwijkingsbesluit ontbreekt. 

onrechtmatig 36.000

Actieplan jeugdwerkeloosheid Publiekszaken Het afwijkingsbesluit is niet door de gemeentesecretaris 
maar door de afdelingsmanager ondertekend.

onrechtmatig 140.000

satelietdata hoogteligging en analyse daarvan 
verwerkt naar zakkingskaarten

In de inkoopstrategie werd voorgesteld een enkelvoudig 
ipv een meervoudig onderhandse procedure te volgen. 
Dit is niet geformaliseerd in een door de 
gemeentesecretaris ondertekend afwijkingsbesluit.

onrechtmatig 22.000

YouPP Interne Dienstverlening Afstemming met de gemeentesecretaris over het volgen 
van een afwijkende procedure is niet geformaliseerd in 
een door de gemeentesecretaris ondertekend 
afwijkingsbesluit.

onrechtmatig 80.000

Projectleiding/opstellen BP rondom de Vecht Van tevoren niet vastgelegd op basis van welke criteria 
gegund zou worden.

onrechtmatig 43.650

Bloemen Interne Dienstverlening Van tevoren niet vastgelegd op basis van welke criteria 
gegund zou worden. Na gunning nog aanpassing van de 
opdracht. Ondertekening van contract door ander dan 
gemandateerde.

onrechtmatig 13.000

Advies mbt opstellen van een ontwikkelstrategie op 
de locatie Hazeslinger.

Opdrachtwaarde liet een enkelvoudig onderhandse 
aanbesteding toe. Echter zijn twee offertes opgevraagd. 
In dat geval gelden de regels voor meervoudig 
onderhandse aanbestedingen (bijv. t.a.v. de 
beoordeling). Deze zijn niet allen juist gevolgd, waardoor 
de aanbesteding als onrechtmatig werd beoordeeld. 

onrechtmatig 6.740

debiet begrenzer Wijken en Kernen Het ARW 2012 is niet gebruikt. onrechtmatig 28.890
Vloerbedekking Goudestein Facilitaire zaken Er is sprake van een inhoudelijke aanvulling van de 

offerte na indiening. De facturatie wijkt op onderdelen af 
van de opdrachtverlening.

onrechtmatig 26.120

497.400
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