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Aanbesteden in Barneveld kan beter
De overschrijdingen bij de aanbesteding van het Schaffelaartheater en de wijkschool De
Burgt komen vooral door de marktomstandigheden. Wel kan de gemeente Barneveld het
proces van aanbesteden professionaliseren. Ook kan de gemeente zich zakelijker opstellen
bij onderhandelingen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar twee
aanbestedingen van de gemeente Barneveld.
Overschrijdingen
De rekenkamercommissie heeft op verzoek van zes raadsfracties een onderzoek ingesteld naar
de aanbesteding van het Schaffelaartheater en de wijkschool De Burgt. De gemeenteraad was
bij beide aanbestedingen geconfronteerd met aanzienlijke overschrijdingen op het budget. In
opdracht van de rekenkamercommissie heeft adviesburo Royal Haskoning beide aanbestedingen
nader bekeken.
Risico’s inventariseren
De bevindingen van Royal Haskoning laten zien dat bij iedere aanbesteding keuzes worden
gemaakt, die verschillende consequenties kunnen hebben. De gemeente dient deze keuzes
bewust te maken en te onderbouwen. Dit kan ze onder andere doen door met scenario’s te
werken. Op basis hiervan kan met meer inzicht worden gekozen. Door bij de aanbesteding van
wijkschool De Burgt te kiezen voor een zogenaamd Engineer & Build contract, beperkte de
gemeente de hoeveelheid mogelijke inschrijvers. Voorts kan de gemeente zich zakelijker
opstellen bij onderhandelingen met aannemers.
Informatie aan de gemeenteraad
De informatie over een aantal verhogingen van het budget voor de wijkschool De Burgt had
eerder aan de gemeenteraad gemeld kunnen worden. Verder duurde het een aantal maanden
voor het college de raad informeerde over de uitkomst van de aanbesteding. De
rekenkamercommissie acht hierbij meer voortvarendheid denkbaar. Ook raadt de
rekenkamercommissie aan om een aantal keer per jaar de gemeenteraad actuele informatie te
verstrekken over de investeringsbegroting zodat wijzigingen overzichtelijk blijven.
Verder professionaliseren
De rekenkamercommissie doet daarnaast aanbevelingen om de aanbestedingen verder te
professionaliseren. Een project en de aanbesteding zijn beter beheersbaar als per projectfase de
balans wordt opgemaakt en wordt bijgestuurd. De gemeente kan ook beter gebruik maken van
aanwezige kennis in de organisatie door bij grote aanbestedingen deze kennis te bundelen.
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