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De innovatieve wijze van aanbesteding van het wegenonderhoud in Barneveld leverde
niet het gewenste resultaat.
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de innovatieve aanbesteding van het
wegenonderhoud in de gemeente Barneveld in de periode 2013-2014. De rekenkamercommissie
concludeert dat de verwachtingen van de gemeente over de kwaliteit en uitvoering van het
wegenonderhoud niet reëel waren. Ook concludeert zij dat de gemeente lessen heeft geleerd uit deze
aanbesteding en inmiddels de werkwijze heeft aangepast. De rekenkamercommissie geeft nog wel een
aantal aanbevelingen voor de gemeente om de werkwijze te verbeteren.
Innovatieve aanbesteding
In 2013 wilde de gemeente Barneveld het wegenonderhoud innovatief aanbesteden, omdat dat goedkoper
zou zijn, omdat de kwaliteit beter zou zijn en omdat het aanbestedingstraject korter zou zijn. Het
vernieuwende in de aanbesteding van het wegenonderhoud in 2013 zat in de contractvorm en de
aanbestedingsprocedure. Deze waren anders dan de gemeente tot dan toe gewend was. De gemeente
wilde meer sturen op resultaat en niet meer letterlijk voorschrijven hoe het wegenonderhoud uitgevoerd
moet worden.
Resultaten rekenkameronderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van dossieronderzoek en interviews met betrokkenen, van zowel
de gemeente als externe bedrijven. De rekenkamercommissie constateert uit het onderzoek dat de
bestaande gemeentelijke organisatie in 2013/2014 niet toegerust was om een innovatieve aanbesteding
vorm te geven: de personele bezetting en de aanwezige kennis waren onvoldoende. Daarom heeft de
gemeente externe expertise ingehuurd. Tijdens het traject is de kennis van de externe onvoldoende
overgedragen aan de ambtenaren. Mede daardoor zijn er verschillende verwachtingen tussen de
aannemer en de gemeente ontstaan over het resultaat van het wegenonderhoud. Daarnaast blijkt uit het
onderzoek dat de aanbesteding bijna niet op kwaliteit gewonnen kon worden. De gemeente heeft bij het
toekennen van de opdracht minder gelet op kwaliteit en meer op kosten. Bovendien heeft de gemeente de
kwaliteitseisen niet scherp genoeg geformuleerd. De verwachtingen van de gemeente ten aanzien van de
kwaliteit waren daardoor niet reëel. Al met al was de gemeente niet tevreden over het wegenonderhoud,
maar de gemeente was ook niet in staat om bij te sturen.
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente inmiddels geleerd heeft van de aanbesteding van het
wegenonderhoud. De organisatie is inmiddels anders ingericht en de gemeente denkt beter na of
innovatief aanbesteden geschikt en gewenst is. Het rekenkameronderzoek heeft een aantal aanbevelingen
opgeleverd voor met name het college van B&W om innovatieve aanbestedingen in de toekomst beter te
organiseren.
Aanbevelingen rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie adviseert de gemeente Barneveld om bij innovatieve aanbestedingen te zorgen
voor voldoende kennis en personele capaciteit. Ook moet de gemeente vooraf bepalen wat het resultaat
van de aanbesteding moet zijn en op welke wijze de uitvoering gestuurd kan worden. Dit moet helder en
duidelijk naar alle betrokkenen gecommuniceerd worden. Ook adviseert de rekenkamercommissie de
gemeente om te zorgen voor een volledig aanbestedingsdossier waaruit gemaakte keuzen te herleiden
zijn.
Het college van B&W onderschrijft de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en gaat deze uitvoeren.
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Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van het
gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten,
Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie,
tel: 0342 – 495 830 of 06 - 20475714, i.spoor@barneveld.nl
Het onderzoeksrapport kunt u vinden op www.rkvalleienveluwerand.nl.

