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‘Verbeteringen mogelijk bij kleinere aanbestedingen ’ 

Rekenkamercommissie onderzocht onderhandse aanbeste dingen gemeente  

 
De rekenkamercommissie onderzocht de onderhandse aanbestedingen in 2008 en 2009. De 
commissie bekeek de uitwisseling van gegevens binnen de gemeente, de organisatie en de 
procedures. De commissie concludeert dat de basis in orde is. Maar er kan nog het nodige 
worden verbeterd. Het eindrapport over het onderzoek is aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Het onderzoek en de bevindingen 
De rekenkamercommissie verzamelde informatie over de kleinere aanbestedingen tot 
€193.000. Het bleek dat een klein aantal leveranciers verantwoordelijk is voor 50% van de 
totale inkoopomzet. Meer dan 95% van hen heeft een inkoopomzet van minder dan € 
193.000 per jaar. Dit is het drempelbedrag voor openbaar aanbesteden.  
 
De gemeente werkt volgens de geldende regels. Binnen deze regels zijn er vrijheden.  
Daardoor volgt de gemeente de interne protocollen niet letterlijk. De rekenkamercommissie 
concludeert dat het niet nodig is het gemeentelijke beleid op het gebied van onderhandse 
aanbestedingen grondig te herzien. Er zijn wel verbeteringen mogelijk.  
Binnen de gemeente bestaat er geen organisatiebreed inzicht over de aantallen 
onderhandse aanbestedingen en de bedragen die er mee gemoeid zijn. Deze categorie 
aanbestedingen blijft in de organisatie deels onzichtbaar.  
 
Verbeteringen 
Op enkele punten zijn volgens de Rekenkamercommissie nog verbeteringen mogelijk: 
 
Het college zou zo snel mogelijk een organisatiebreed overzicht moeten maken van de 
onderhandse aanbestedingen. Het college werkt momenteel aan een registratiesysteem 
daarvoor. De rekenkamercommissie vindt dat de raad jaarlijks inzage moet krijgen in deze 
aanbestedingen.  
 
Volgens de rekenkamercommissie kan een sterkere coördinatie en een betere bundeling 
van de inkopen tot kostenbesparing leiden. Dit kan bijvoorbeeld door concurrerende offertes 
aan te vragen. En door te onderzoeken op welke gebieden bundeling van inkoop tussen 
sectoren mogelijk is.  
 
Ook zou het college beleidskaders voor duurzaam en sociaal inkopen voorl moeten leggen 
aan de gemeenteraad. 
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Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad ingesteld en onafhankelijk van het 
gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie werkt met 
onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Zij richt haar onderzoek vooral op 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De Bossche Rekenkamercommissie heeft 
speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de 
politieke sturing van de raad kan verbeteren. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 
bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de voorzitter) en twee raadsleden. 
 
Meer informatie: 
U kunt het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie downloaden op: http://www.s-
hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie 
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