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 Directie bestuur Hans Deul Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3211  

B&W-besluit   19-06-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde   29-08-2012 

Raad    30-08-2012 (o.v.) 

Agendanummer        

 

Onderwerp:  

Deelname in Stichting RIJK 

 

 

Wij stellen voor:  

- Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van het college tot deelname in Stichting 

RIJK en uw zienswijzen ter kennis te brengen van het college van B&W. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet 

 

 

Inleiding: 

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout, hierna te noemen HLNN 

gemeenten, werken sinds begin 2008 samen op het gebied van de inkoop. De evaluatie 

rondom deze inkoopsamenwerking werd positief afgesloten. De wens is uitgesproken de 

inkoopsamenwerking tussen de HLNN gemeenten te continueren en te versterken. De 

gezamenlijke colleges hebben vervolgens een bestuursopdracht gegeven om de 

optimale vorm van samenwerking op inkoopgebied te onderzoeken. Het NIC heeft dit 

onderzoek voor ons uitgevoerd. Het rapport is als bijlage toegevoegd aan het voorstel. 

 

De conclusie van het onderzoek is dat er twee beste opties zijn: 

1. Opzetten van een centrale inkoopafdeling 

2. Aansluiten bij een bestaande inkoopsamenwerking. 

 

Beide opties kennen voor- en nadelen. Bij het behandelen van het rapport is naar 

voren gekomen dat er een verschil van inzicht is tussen de HLN - gemeenten en de 

gemeente Noordwijk. Het MT van Noordwijk is van mening dat de organisatie van de 

gemeente Noordwijk niet toe is aan de vervolgstap op het gebied van 

inkoopsamenwerking. Zij heeft nu geen mening over het rapport van het NIC en kan 

ook niet aangeven hoe er over een jaar over het rapport geadviseerd zal gaan worden. 

 

De overige gemeenten zijn juist van mening dat de aangevoerde argumenten juist 

reden zijn om nu door te pakken en een keus te maken. Dit is reden voor de 
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secretarissen van Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse om de projectgroep de 

opdracht te geven om de twee opties verder uit te werken.  

De projectgroep heeft als eerste de tweede optie verder onderzocht, omdat de eerste 

optie eigenlijk niet meer reëel is vanwege het uitstappen van Noordwijk.  

 

Een aantal argumenten spelen hierbij een grote rol: 

 De drie resterende gemeenten tezamen vormen een te kleine 

inkoopcombinatie om de inkoop op langere termijn te professionaliseren. Het 

zal niet of nauwelijks mogelijk zijn om de veranderingen die op de 

inkoopfunctie afkomen, met de beperkte inkoopexpertise die thans 

beschikbaar is, goed te verwerken 

 Aansluiting bij een bestaande inkoopsamenwerking wordt als een van de twee 

meest optimale mogelijkheden geadviseerd vanuit het rapport van het NIC. De 

cumulatieve waarde van de 1e optie is door het wegvallen van Noordwijk als 

partner minder haalbaar geworden.   

 De professionalisering heeft een bewezen financieel voordeel, het totale 

inkoopvolume neemt toe, waardoor er betere voorwaarden en prijzen 

bedongen kunnen worden. Ook is er een kwalitatief voordeel, het risico op 

onrechtmatig handelen wordt verkleind. 

 De gemeenten lopen een continuïteitsrisico van de dienstverlening bij de 

omvang van de huidige bezetting. Ook komt de continuïteit van de kwaliteit in 

het gedrang. Overigens, een openstaande vacature kan op dit moment al 

geruime tijd niet ingevuld worden. 

 De gemeenten zullen toekomstige ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. De 

verwachte invoering van de nieuwe aanbestedingswet in 2013 en de  

decentralisaties in 2013-2014 (AWBZ, WWNV, Jeugdzorg), alsook de recent tot 

stand gekomen VNG instrumenten voor inkoop (Inkoopreglement en Algemene 

Inkoopvoorwaarden) vragen naast intensievere samenwerking ook extra 

capaciteit. Geschat wordt dat alleen al voor deze veranderingen tijdelijk  

1 fte nodig is plus structureel eveneens 1 fte voor de 3 gemeenten gezamenlijk.  

 

De meest kansrijke partner (stichting Rijk) is uitgenodigd om een presentatie te 

geven. Voor deze bijeenkomst zijn ook uitgenodigd een kritische deelnemer van de 

stichting Rijk (gemeente Diemen) en de directeur van de inkoop samenwerking West 

Brabant. Na afloop van deze bijeenkomst hebben de secretarissen en projectgroep 

besloten om de eerste optie niet verder te onderzoeken, maar om voor te stellen 

aansluiting te zoeken bij Stichting Rijk. 

 

Stichting Rijk 

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een 

samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting 

RIJK is een onafhankelijke stichting, die op initiatief van de 8 participerende 

gemeenten per 1 april 2009 is opgericht door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 

Castricum, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Wormerland en 
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Zandvoort. In 2010 zijn daar de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Diemen 

bijgekomen en in 2012 de gemeenten Ouder-Amstel en Velsen, waardoor het aantal 

is uitgebreid tot veertien deelnemende gemeenten. 

 

Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige 

inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch 

en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de 

gemeente. De inkoopadviseurs ondersteunen en adviseren de gemeenten bij 

inkooptrajecten. Hierbij worden de inkoopwerkzaamheden van de deelnemende 

gemeenten zoveel mogelijk gecombineerd. Tevens draagt de Stichting bij aan een 

centrale borging van de (Europese) aanbestedingskennis ten behoeve van de 

deelnemers en controleert de toepassing van de regels en richtlijnen op het gebied 

van rechtmatigheid, duurzaamheid en transparantie en non-discriminatie. 

 

Argumenten: 

1. De inkoopsamenwerking HLN is toe aan verder professionalisering. De 

inkoopsamenwerking HLN is toe aan verder professionalisering. De 

aansluiting bij stichting Rijk bewerkstelligt de gewenste professionalisering. 

De professionalisering heeft een financieel voordeel, het totale 

inkoopvolume neemt toe, waardoor er betere voorwaarden bedongen 

kunnen worden. Ook is er een kwalitatief voordeel, het risico op 

onrechtmatig handelen wordt verkleind en de continuïteit  is geborgd. 

2. Aansluiting bij een bestaande inkoopsamenwerking wordt als een van de 

twee meest optimale mogelijkheden geadviseerd vanuit het rapport van het 

NIC. De cumulatieve waarde van de 1e optie is door het wegvallen van 

Noordwijk als partner minder haalbaar geworden. 

3. We hoeven zelf niets op te bouwen als het gaat om werving en selectie, 

opleiding, ontwikkeling enz. Het ligt min of meer allemaal “op de plank“ bij 

de Stichting Rijk. 

 

Financiële dekking: 

De financiële gevolgen van de aansluiting bij stichting Rijk vallen uiteen in éénmalige 

kosten en structurele kosten. 

Eenmalige kosten: 

  Waarborgsom 

 Deze kosten zijn bedoeld als bijdrage in het weerstandsvermogen van de 

stichting. Deze bijdragen ad  € 0,40 ct per inwoner betekent voor Hillegom 

een bedrag van ca. € 8.320,00. De storting in het weerstandsvermogen wordt 

teruggestort als de gemeente de aansluiting bij de Stichting RIJK beëindigt. 

  Aansluitkosten (joining fee) 

 Alle toetredende gemeenten aan RIJK betalen een bedrag van 0,75 ct per 

inwoner om de kosten van werving op te vangen en om te delen in de kosten 

en het risico dat de oprichtende gemeenten hebben gedragen bij de oprichting 

van RIJK. Voor Hillegom is dat een bedrag van € 15.600,00. 
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  Voorbereidingskosten 

Om een soepele aansluiting per 1/1/2013 te bereiken is het nodig dat er 

vooraf een kwartiermaker aan de slag gaat met o.a. inventarisatie van 

contracten in relatie tot contracten die reeds door de Stichting Rijk zijn 

aangegaan (wanneer kunnen we “instappen”  c.q. meedoen aan een volgende 

aanbesteding), nieuwe aanbestedingen die vanaf 2013 ven volgende jaren oor 

onze gemeente gaan gelden (en deze koppelen aan aanbestedingen van 

stichting Rijk in de komende jaren), het opstellen van het inkoopplan voor 

2013, gebruik van standaardformulieren enz. enz.  Zodanig dat wij op  

1 januari 2013 volledig gereed zijn om deel te nemen in de Stichting Rijk. 

Deze kosten worden ingeschat op € 9.500,00 per gemeente. 1) 

 

  Structurele kosten 

De algemene voorwaarde die door het Algemeen Bestuur van RIJK gesteld 

wordt voor gemeenten die toetreden tot RIJK, is dat er per gemeente minimaal 

1 fte wordt afgenomen. Dit om de effectiviteit van RIJK in de gemeente te 

kunnen verzekeren en een faire bijdrage te leveren voor de 

lidmaatschapsvoordelen van RIJK. De kosten van één hele fte zijn € 105.929,- 

per gemeente per jaar. 

 

  Structurele/incidentele inkomsten:  

Omdat we gaan deelnemen in de stichting delen we ook in eventuele 

jaarwinsten; winsten worden aan de gemeente teruggestort of worden gestort 

in de algemene reserve van Stichting Rijk. 

 

De dekking van de eenmalige kosten vinden we in de bestaande vacature voor de 

inkoopconsulent, te weten € 15.027 per jaar. 

 

De structurele kosten voor aansluiting verwerken we in de begroting 2013. De 

dekking van deze kosten vinden we deels in de besparingen op de personeelslasten 

(voor Hillegom € 29.000 per jaar), anderzijds gaat deze samenwerking geld 

opleveren. De ervaring leert dat de aansluiting bij stichting Rijk, de eerste drie jaar, 

een inkoopvoordeel oplevert van minimaal 5% over het beïnvloedbare inkoopvolume. 

De gemeente Hillegom geeft gemiddeld per jaar een bedrag uit van 14 miljoen aan 

aankoop van materialen en duurzame goederen, inhuur van personeel en diensten 

etc, excl. Grondexploitaties. 

 

De resterende kosten (105.000 – 29.000) van € 84.000 worden ten laste gebracht van 

het begrotingsresultaat. De besparingen worden in de jaarrekening verwerkt en 

                                            
1 ) Indien pas op 1-1-2013 begonnen wordt met werving personeel, met kennismaken met de organisaties 

en met het opstellen inkoopjaarplan en verbinden van HLN-inkooptrajecten met overige RIJK-

inkooptrajecten, dan wordt veel tijd verloren en worden mogelijkheden gemist. 
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vermeld in paragraaf D Bedrijfsvoering onder Inkoop van de programmarekening 

2013. In de begroting van 2014 worden concreet de begrotingsposten afgeraamd. 

 

Personeel 

De gemeente Hillegom heeft 1 part-time inkoop consulent in dienst, die voor de drie 

gemeente opdrachten vervult. 

Deze medewerker wordt op zorgvuldige wijze betrokken bij de aansluiting bij 

Stichting RIJK, waarbij de individuele belangen goed bewaakt worden. Er zijn twee 

opties; ten eerste: een overname door St. RIJK en ten tweede: de medewerker blijft in 

dienst bij ons en wordt gedetacheerd. 

 

Uitvoering  

Het proces om te komen tot aansluiting bij stichting Rijk kent een aantal stappen (art 

160 ex GW.)  

Ten eerste neemt het college een voorgenomen besluit. De gemeenteraad wordt 

gevraagd om zienswijzen op dit besluit te geven. Ook de ondernemingsraad heeft 

een rol, zij wordt om advies gevraagd.  Nadat deze drie stappen met een positief 

resultaat zijn afgesloten neemt het college een definitief besluit en wordt 

goedkeuring gevraagd aan Gedeputeerde Staten. Hierna volgt de formele 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en is de aansluiting een feit.  

De totale doorlooptijd van het proces wordt ingeschat op 4 maanden. 

De aansluiting zal minimaal voor de duur van drie jaar zijn. Daarna kan er per 

kalanderjaar besloten worden de aansluiting de beëindigen. 

 

Tijdspad 

19 juni  voorgenomen besluit van de colleges 

21 juni bespreking aansluiting van de drie gemeenten door het AB 

Stichting Rijk 

1 september advies OR 

(uiterlijk) zienswijzen raad 

definitief besluit van de colleges  

goedkeuring Gedeputeerde Staten 

 

Medio september ondertekening overeenkomst met Stichting Rijk 

Vanaf september kwartiermaker aan de slag 

1 januari 2013 toetreding tot Stichting Rijk 

 

Communicatie/Participatie: 

Na goedkeuring van Gedeputeerde Staten publiceren wij een persbericht. Alle 

tussentijdse besluiten worden via het Witte Weekblad en website gepubliceerd. 

 

Urgentie: 

Het besluitvormingsproces kent een geschatte doorlooptijd van 4 maanden. Om 

ervoor te zorgen dat een soepele overgang per 1 januari 2013 mogelijk is, waarbij wij 
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van het begin af aan optimaal profiteren van de samenwerking, is het noodzakelijk 

dat de kwartiermaker in september 2012 kan beginnen.  

 

Kanttekeningen: 

nvt 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Rapport NIC dd 07-11-2011 

- Uittreksel uit Gemeentewet: artikel 160 

- Ontwerpbesluit van het college dd 19-06-2012 

Informatie bij: dhr. H. Deul, h.deul@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 250 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

