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Onderwerp:  

Deelname in Stichting RIJK 

 

 

Wij stellen voor:  

- Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college tot deelname in 

Stichting RIJK;  

- geen zienswijze kenbaar maken tegen het voornemen van het college om deel te 

nemen in de Stichting Rijk. 

 

 

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 1 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 

 

De projectgroep adviseert het college om te kiezen voor optie 2 en een 

samenwerking aan te gaan met Stichting Rijk. Nadere informatie over Stichting Rijk 

leest u in de bijlage 2. 

 

Tijdens de eerdere behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad, heeft de 

gemeenteraad het college verzocht om hangende de discussie over de bestuurlijke 

toekomst geen definitief besluit te nemen. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
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gemeenten voorstanders zijn van een verdergaande samenwerking tussen 

gemeenten, maar voorlopig met behoud van de eigen autonomie. De gemeenten 

Lisse en Noordwijkerhout hebben inmiddels besloten om aan te sluiten bij Stichting 

Rijk, zodat een voortzetting van de huidige samenwerking niet langer mogelijk is. Wel 

is afgesproken met Stichting Rijk, dat zodra andere gemeenten uit de Bollenstreek 

geïnteresseerd zijn in aansluiting en het volume groot genoeg is om een zelfstandige 

samenwerking op te richten, dat zij bereid zijn om die nieuwe vorm van 

samenwerking te faciliteren. 

 

Toetreding per 1 januari 2013 is niet meer mogelijk. Na de behandeling in de 

gemeenteraad neemt het college een definitief besluit en moet aan Gedeputeerde 

Staten toestemming worden gevraagd. Aangezien Noordwijkerhout en Lisse al een 

positief advies hebben ontvangen, verwachten wij hier geen problemen. In overleg 

met Stichting Rijk is gekozen om per 1 maart 2103 aan te sluiten. Hierdoor is er 

ruimte om de aansluiting goed voor te bereiden. 

 

Argumenten: 

1. 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 kan worden 

verkleind en de continuïteit mbt inkoopdeskundigheid is geborgd. 

2.   Samenwerking op dit gebied is binnen de Bollenstreek niet mogelijk. De 

gemeente Noordwijk is recent uit de inkoopsamenwerking HLNN gestapt. De 

gemeenten Katwijk en Teylingen hebben aangegeven (nog) geen belangstelling 

te hebben voor deze inkoopsamenwerking. Regionaal is er onvoldoende 

draagvlak om in gezamenlijkheid de inkoop te professionaliseren.  

3.   De gemeente Noordwijkerhout en Lisse hebben inmiddels besloten om deel te 

nemen in de Stichting Rijk. Voortzetting van de bestaande 

inkoopsamenwerking HLN is per 1 januari 2013 niet meer mogelijk. 

4. 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. 

5. 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. 

6.   Na drie jaar is de mogelijkheid aanwezig om de aansluiting bij Stichting Rijk te 

beëindigen. Dit biedt mogelijkheden om alsnog een zelfstandige 

inkoopsamenwerking binnen de regio Bollenstreek op te zetten. Hierbij kan 

dan gebruik worden gemaakt van de expertise van de Stichting Rijk. 
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Financiële dekking: 

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

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. 

  Voorbereidingskosten 

Om een soepele aansluiting per 1/3/2013 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 en 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 maart 

2013 volledig gereed zijn om deel te nemen in de Stichting Rijk. Deze kosten 

worden ingeschat op € 9.500,00.  

 

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. In 2013 bedragen de kosten voor 10 maanden (vanaf 

Maart) €88.275,- voor Hillegom. 

 

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 
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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 

vermeld in paragraaf D Bedrijfsvoering onder Inkoop van de programmarekening 

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

Op basis van ervaringscijfers/kengetallen (5% van het inkoopbedrag) mag voor 2013 

een inkoopresultaat van € 215.000 worden verwacht. Rekening houdend met de 

kosten over het eerste jaar behoort een netto inkoopresultaat van €  110.000. Hierbij 

is de besparing op de inkoopconsulent van de huidige samenwerking met Lisse en 

Noordwijkerhout meegerekend. De storting van de waarborgsom is niet meegenomen 

omdat dit bedrag bij beëindiging terug zal worden gestort op de rekening van de 

gemeente. 

 

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. De medewerker treedt in dienst bij de gemeente Noordwijkerhout 

en wordt vanuit die gemeente gedetacheerd aan 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: 

Voor aansluiting per 1/3/2013 is het nodig om het besluit uiterlijk in december te 

nemen.  

 

Kanttekeningen: 

nvt 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bijlage 1 Rapport NIC dd 07-11-2011 

- Bijlage 2 Uittreksel jaarbericht RIJK 2010 & 2011 

- Bijlage 3 Lidmaatschapsvoordelen Stichting Rijk 

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

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

