
 

 

 

 

 

 
 

Stichtse Vecht, 3 augustus 2016 

 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 41 – betreft naleving inkoop- en aanbestedingsbeleid 

 

 

 

Geacht college, 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van het accountantsverslag 2015 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht op 7 

juli 2016 schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Stichtse Vecht. 

 

Een van de vragen had betrekking op het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Uit onderzoek dat is 

gedaan in het kader van de jaarrekening 2015 blijken 15 aanbestedingen voor een bedrag van 0,5 

miljoen euro onrechtmatig en 1,5 miljoen euro onzeker. 

 

De fractie van de PvdA heeft aan het College daarom gevraagd:   

- Om een overzicht te verstrekken van deze aanbestedingen en bijbehorende bedragen 

- Of zij kan aangeven waarom in deze gevallen de (interne) aanbestedingsregels niet 

(volledig cq. aantoonbaar) zijn gevolgd 

- Hoe zij gaat waarborgen dat er in de toekomst wel wordt voldaan aan het vastgestelde 

inkoop- en aanbestedingsbeleid en welke maatregelen zij hiertoe gaan nemen. 

 

In de beantwoording op de schriftelijke vragen (d.d. 19 juli 2016) geeft het College aan dat zij gelet 

“op de positie van gecontracteerden” de informatie vertrouwelijk wil behandelen. 

 

De vragen van de fractie van de PvdA worden onder verwijzing hiernaar niet beantwoord. Dat 

betreuren wij ten zeerste. 

 

Het College doet erg geheimzinnig: het overzicht met de betreffende aanbestedingen die 

onrechtmatig dan wel onzeker zijn wilt u niet verstrekken aan de raad. Niet echt transparant richting 

de raad. De fractie van de PvdA is van mening dat de informatie al dan niet vertrouwelijk aan de 

raad moet worden verstrekt. De raad is immers het hoogste orgaan in de gemeente. 

 

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om het College de volgende 

aanvullende schriftelijke vragen ex artikel 41 te stellen: 

 

Vragen: 

 

Uit onderzoek dat is gedaan in het kader van de jaarrekening 2015 blijken 15 aanbestedingen voor 

een bedrag van 0,5 miljoen euro onrechtmatig en 1,5 miljoen euro onzeker.  

 

1. Wij verzoeken het College vertrouwelijk een overzicht verstrekken van deze 

aanbestedingen (en bijbehorende bedragen). Kunt u ons deze informatie al dan niet 

vertrouwelijk doen toekomen? 

 

2. In welke portefeuilles spelen deze onrechtmatige/ onzekere aanbestedingen? 



 

3. Kan het College al dan niet vertrouwelijk aangeven waarom in deze gevallen de (interne) 

aanbestedingsregels niet (volledig cq. aantoonbaar) zijn gevolgd? 

 

4. Hoe gaat het College waarborgen dat in de toekomst wel wordt voldaan aan het 

vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid? Welke maatregelen neemt u? 

 

5. Is de wethouder Inkoop- en aanbesteden of zijn de vakwethouders verantwoordelijk voor de 

juiste toepassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid? 

 

6. Zijn er bedrijven gedupeerd door het niet juist toepassen van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid? Zo ja, zijn of worden zij hierover geïnformeerd?  

 

Het probleem van het niet naleven van het inkoop- en aanbestedingsbeleid evenals het ontbreken 

van een preventieve en sluitende controle op aanbestedingen is een hardnekkige. Is al jaren een 

punt van aandacht van de accountant. 

 

Ook het College van B&W geeft in reactie op de aandachtspunten van de accountant aan dat “voor 

het proces inkoop en aanbesteding geldt dat dit een proces een aandachtspunt blijft”.  

 

Het is voor het College blijkbaar erg lastig om grip te krijgen op het proces van inkoop en 

aanbesteden. Dit baart ons zorgen. 

 

7. Wat is de reden dat de opvolging van de aandachtspunten van de accountant op het terrein 

van inkoop- en aanbesteden zo lang op zich laten wachten en een terugkerend probleem 

vormen? 

 

8. Wanneer is de naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid nu eindelijk op orde? Wat 

kunt u ons hierin concreet toezeggen? 

 

 

De beantwoording van onze schriftelijke vragen zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Namens de PvdA-fractie Stichtse Vecht, 

 

Maarten van Dijk, raadslid 

 


