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VERZONDEN 12 ľEB. 2019
Geachte Gemeenteraad en Provinciale Staten,
Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODBN heeft op 19 december 2018 het principe besluit
genomen om aan te sluiten bij de BIZOB. De ODBN koopt hiermee inkoopadvisering en inkoop- en
aanbestedingsbegeleiding in voor de grotere inkoopopdrachteri en (uitvoering van) inkoopbeleid.
Dg ondersteuning gn begeleiding door een inkoopbuľcau ís nodig voor ggn goed inkoopbGÎGid gx
verloop van inkoopprocedures en contractafspraken. De BIZOB is een partij, die deze üensten ook
al voor diverse overheden (waaronder verschillende deelnemers van de ODBN) verricht. Voor de
ODBN is dit dus een ervaren partij. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd
besluit van het AB.
Op grond van artikel 55a Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het AB bevoegd om te
besluiten over deelname in een andere organisatie. Artikel 55a lid 2 Wgr regelt de vereiste
procedure. Gelet op deze bepaling zenden wij u hierbij het voornemen van het AB.
Wij bieden u de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen bij het AB kenbaar te maken.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw reacties uiterlijk op maandag 22 april 2019 ter attentie van het
AB van de ODBN in te dienen. Het Dagelijks Bestuur zal op basis van de ingekomen reacties een
voorstel voor definitieve besluitvorming aan het AB voorbereiden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Martens, mmartens(5)odbn.nl.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
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De heer P. van Vugt
VOORSTEL

Onderwerp: Deelname aan inkoopbureau BIZOB
Voorstel:
1. In beginsel in te stemmen met het voornemen om toe te treden als deelnemer bij het
inkoopbureau BIZOB;
2. De voorgeschreven (zienswijze) procedure te starten ten aanzien van het voorgenomen besluit
om toe te treden als deelnemer aan het inkoopbureau BIZOB.
1. Inleiding
Wij stellen u voor om het voornemen uit te spreken om toe te treden als deelnemer aan het
inkoopLiureau BiZOB. De ODBN koopt hiermee inkoopadvisering en inkoop- en
aanbestedingsbegeleiding in voor de grotere inkoopopdrachten en (uitvoering van) inkoopbeleid.
Dit besluit is een logische stap na een positieve evaluatie van de pilotfase als aspirant lid van
inkoopbureau BIZOB.
2. Beoogd effect
Het beoogd effect is een minder kwetsbaar inkoopbeleid en minder risico te lopen op onrechtmatig
handelen in inkoopprocedures, contractafspraken of verlopen contract termijnen. De ondersteuning
en begeleiding door een inkoopbureau is daarbij noodzakelijk. Deze deelname is in het bijzonder
aangewezen voor de behartiging van het openbaar belang dat is gericht op een zorgvuldige en
rechtmatige besteding van publieke middelen.
3. Toelichting
Medio 2017 is er een pilotfase gestart met inkoopbureau BIZOB. Deze pilotfase diende ter
ondersteuning bij de opzet en inrichting van inkoopbeleid, inkoopplan en opzet inkoophandboek.
Daarnaast heeft BIZOB ondersteund bij een aantal grote inkoop- en aanbestedingstrajecten (zoals
aanbesteding van het Bodem Informatie Systeem of opdrachtverstrekking aan de makelaar bij
herhuisvesting). De pilotfase is geëvalueerd en verloopt naar wederzijdse tevredenheid en
verwachtingen. De definitieve aansluiting bij de BIZOB zal zorgen voor een minder kwetsbaar
inkoopproces, meer kennis omtrent aanbestedingsprocedures en een rechtmatiger inkoop en
aanbestedingsbeleid. De BIZOB onderneemt nadere stappen om de inkoopbehoefte van de
Omgevingsdiensten in Noord Brabant, die tevens bij BIZOB zijn aangesloten, actief af te stemmen.
BIZOB ondersteunt de bij haar aangesloten organisaties met inkoopvraagstukken in de breedste
zin van het woord. De opdrachtgevers bepalen zelf het ambitieniveau dat zij hebben voor hun
eigen inkoopfunctie en hoe zij het 'apparaat' BIZOB voor hun organisatie inzetten.

BIZOB is een solide inkoophuis waar de bij haar aangesloten organisaties (een deel van) hun
inkoopfunctie onderbrengen. Door de gedeelde kracht van deze organisaties wordt het
inkoophuis onderhouden en kan het worden uitgebouwd.
De dienstverlening van BIZOB voor de ODBN is als volgt samengevat:
" Vormgeven jaarlijks inkoopplan (obv contractenbank, begroting, verdieping spendanalyse en
gesprekrondes met leidinggevenden)
" Samenvoegen met Gezamenlijk inkoopplan BIZOB (bijv. gezamenlijk inkopen Multi-functionals
e.d. en Inkoopbehoeften ODZOB (en OMWB))
" Rapportage en vervolgacties resultaten inkoopfunctie
1 Verdieping van de Spendanalyse aangeleverd door financiën.
a Begeleiding van de inkooptrajecten op het inkoopplan:
o Opstellen inkoopstrategie
o Opstellen aanbestedingsdocumenten
o Begeleiden procedure
o Contracteren
" Uitvoeren van contractbeheer en contractmanagement van de inkooptrajecten die door BIZOB
zijn begeleid. Contractbeheer en -management activiteiten worden opgenomen in het
inkoopplan.
" Updaten van inkoopbeleid en format documenten mbt o.a. veranderende wetgeving.
“ Helpdeskfunctie
In 2019 zal naar verwachting minder capaciteit nodig zijn voor contractbeheer en -management. In
deze periode is er wel extra inzet voor de opzet van de structuur binnen de inkoopfunctie nodig.
Denk hierbij aan net opzetten van de structurele spendanalyse.
De ODBN verzorgt in dit model in beginsel zelf de zogenaamde enkelvoudige inkopen < 30K waarbij
één ondernemer betrokken is. Hiervoor heeft BIZOB een zogenaamde inkooptoolkit ter beschikking
gesteld. Tevens zorgt de ODBN voor de materiedeskundige kennis binnen de inkooptrajecten.
4. Consequenties bedrijfsvoering
4.1 Financiën
De inkoop begeleiding in aanbestedingstrajecten en de opzet van een inkoopproces door BIZOB is
geraamd op C 73.080. Met een inzet van 126 dagen per jaar op basis van het huidige dag tarief voor
aangesloten partijen (C 580). Het dagtarief als aspirant - lid is voor 2018 C 680. In de herziene
concept begroting 2019 is rekening gehouden met uitgaven voor externe begeleiding in het inkoop
proces voor C 73.000.
4.2 Communicatie
De BIZOB te informeren over het voorgenomen besluit om aan te sluiten per 1 juli 2019. Interne
communicatie naar de medewerkers op te starten via MIJN ODBN.
N.v.t.
Openbaarheid

Akkoord

Opmerking

Akkoord

Na instemming AB

5. Proces Į Vervolg
De bevoegdheid om deel te nemen in een andere organisatie wordt aan het Algemeen Bestuur van
een gemeenschappelijke regeling gegeven op grond van artikel 55a Wet gemeenschappelijke
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regelingen (Wgr). Op basis van artikel 55a lid 2 Wgr wordt een ontwerpbesluit voorgelegd aan de
raden en staten van de deelnemers waarop deze een zienswijze kunnen indienen. Het definitieve
besluit wordt na ontvangst en beoordeling van de zienswijzen genomen door het AB. Als zienswijze
termijn wordt aangesloten bij de zienswijzetermijn bij de ontwerp begroting. Dit is 10 weken, zodat
naar verwachting het AB in ieder geval voor 1 juli 2019 een definitief besluit kan hebben genomen.
Contractueel en procesmatig moeten de afspraken en toetreding met BIZOB vervolgens (na
definitieve besluitvorming) worden vastgelegd.
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6. Bijlage(n)
geen
Aldus besloten in dj v, , ‘ i:' ring van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant
Noord in haar venįadéringyvąn 19 december 2018 te Boxtel.

I.A.J. Lenssen
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