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Rekenkamercommissie start onderzoek naar innovatief aanbesteden
Barneveld
Deze zomer start de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in de gemeente Barneveld
een onderzoek naar innovatief aanbesteden. De rekenkamercommissie gaat hierbij kijken
naar de innovatieve aanbesteding van het onderhoud van de wegen in de periode 2013 en
2014. Doel van het onderzoek is om na te gaan of er naar aanleiding van deze aanbesteding
leereffecten te benoemen zijn voor de toekomst, ook voor aanbestedingstrajecten voor
andere beleidsterreinen. Dit onderzoek doet de rekenkamercommissie op verzoek van de
auditcommissie van de gemeenteraad.
Aanleiding onderzoek
In de jaren 2013 en 2014 heeft de gemeente Barneveld een zogenaamd ‘innovatief
aanbestedingscontract’ ingezet voor het groot onderhoud van de wegen. In 2015 is hier weer
vanaf gestapt, volgens de voormalige portefeuillehouder ‘omdat deze aanbestedingsvorm
destijds niet het resultaat heeft opgeleverd dat ervan verwacht werd’. Enkele fracties uit de
gemeenteraad zetten kanttekening bij het inzetten van innovatieve aanbestedingscontracten
en hebben gevraagd naar een rekenkameronderzoek. De rekenkamercommissie ziet het
belang in van het onderzoek en neemt het onderzoek ter hand.
Wat is innovatief aanbesteden
Van innovatief aanbesteden is bijvoorbeeld sprake als er innovatieve technische eisen gesteld
worden aan de uitvoering van een opdracht of als er sprake is van innovatieve oplossingen. Bij
innovatief aanbesteden kan het ook gaan om een opdracht die verstrekt wordt op basis van
een innovatieve contractvorm of via het doorlopen van een bijzondere
aanbestedingsprocedure, zoals de concurrentiegerichte dialoog.
Het onderzoek
Tijdens het onderzoek komen diverse aspecten van innovatieve contractvormen en
aanbesteding aan de orde, zoals: Welke wettelijk kaders gelden? Welke redenen er zijn om te
kiezen voor innovatieve vormen van aanbesteding? Wat was het doel van de aanbesteding bij
het groot onderhoud van de wegen in 2013 en 2014? Hoe is de besluitvorming over de
aanbestedingsstrategie destijds verlopen? Wat is rol van de raad en van College van B&W
geweest? En welke contractuele instrumenten heeft de gemeente om toezicht te houden op
de uitvoering? Naar aanleiding van het onderzoek zal de rekenkamercommissie aanbevelingen
formuleren gericht op verbetering in de toekomst. Het onderzoek levert ook inzicht op in de
wijze waarop en de voorwaarden waaronder innovatief aanbesteden meerwaarde kan
hebben.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bea Meijboom, secretaris/onderzoeker
van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830 of 06 - 101 55 321, b.meijboom@barneveld.nl.
Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl.

