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Onderwerp
Rapportage inzake interne controle 2016 inkoop en aanbesteding

Voorstel

1. ln te stemmen met bijgevoegde rapportage inzake interne controle 2016 inkoop en
aanbesteding

2. Deze toe te zenden aan de Auditcommissie zoals toegezegd in de raadsvergadering
van februari 2017

3. De organisatie op te dragen zo spoedig mogelijk te komen met raamcontracten waar
mogelijk en het optimaliseren van het contractmanagement

Inleiding
ln de vergadering van februari 2O'17 is het controleprotocol 2016 en controleplan 2016 en
2017 vastgesteld in de Raad. Mede op advies van de accountant is de interne regelgeving
met betrekking tot inkoop en aanbesteding buiten de jaarrekeningcontrole gehouden.
Europese aanbestedingen zijnlworden wel in de accountantscontrole betrokken. Deze
kunnen immers niet worden uitgesloten.
De Raad heeft hiermee ingestemd met het verzoek voor de vaststelling van de jaarstukken
2016 een rapportage te verstrekken aan de Auditcommissie inzake de uitgevoerde interne
controle 2016 op dit onderdeel.

Beoogd effect/doel
Te komen tot een verdere verbetering van de uitvoering van het proces van inkoop en
aanbesteding en de Raad te voorzien van de informatie waar het om heeft gevraagd in
Tebruari 2017.
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Argumenten
Het proces van inkoop en aanbesteding is complex en veelomvattend. Zeker daar waar het
gaat om het aantonen van rechtmatigheid.
Met veruvijzing naar bijgevoegde rapportage kan worden gemeld dat ten aanzien van de
Europese aanbestedingen die hebben plaatsgevonden in 2016 geen onrechtmatigheden zijn
aangetroffen.
Naast deze categorie bestaat er een aantal aanbestedingen waarvan op voorhand niet helder
is (beperkte omvang) of deze Europees aanbesteed moeten worden.
Na afloop van het boekjaar vindt er een zogenaamde "spend analyse" plaats. Daarbij wordt
gekeken of bepaalde crediteuren niet boven de Europese bestedingsnorm zijn uitgekomen.
ln die situatie is het niet altijd te vermijden dat achteraf vastgesteld moet worden, dat eigenlijk
Europees aanbesteed had moeten worden. ln die situatie is dan sprake van een
onrechtmatigheid. De afgelopen jaren en in 2016 is hiervan sprake geweest.
Een ander aspect is het niet tijdig inspelen op het aanbesteden en afsluiten van contracten
(goed contractmanagement). Ook dit heeft in 2016 plaatsgevonden. Nog niet is aan te geven
in hoeverre daadwerkelijk sprake is van onrechtmatigheden. Daarover vindt momenteel nog
overleg plaats met de accountant. Het resultaat wordt meegenomen bij de afronding van het
jaarrekeningproces (juni 201 7).
De omvang van beide oorzaken kan worden teruggedrongen door alert te zijn op de te
verwachten omvang van de bestedingen en het tijdig aanbesteden en afsluiten van
(raam)contracten. Helemaal voorkomen is niet reëel.

Kanttekeningen en risico's
De uitvoering van het proces van inkoop en aanbesteding, inclusief interne controle daarop
ligt in eerste instantie binnen de vak afdelingen. Daar dient men zich bewust te zijn van de
bestedingen, de omvang ervan en hoe zich dat verhoudt tot het (Europees)
aanbestedingsbeleid. Vanuit afdeling financiën vindt ondersteuning plaats bij de invulling van
het proces en de uitvoering van de interne controle daarop. ln het samenspel tussen vak
afdeling en afdeling financiën dient periodiek aandacht te zijn voor aankomende/lopende
bestedingen. Dat is nodig om de omvang van onvermijdbare onrechtmatigheden te beperken
tot een minimum, teneinde uitzicht te hebben op een goedkeurende verklaring van de
accountant.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Bij de opstelling van het jaarlijkse controleprotocol en -plan en gedurende de uitvoering van
de interne controle en daaruit voortvloeiende verslaglegging vindt evaluatie plaats en worden
aanbevelingen gedaan voor de komende interne controle ronden.

Communicatie/ participatie
De rapportage wordt binnen de organisatie teruggelegd met het doel om daar kennis van te
nemen en hierop te anticiperen in voorkomende gevallen.

Overleg gevoerd met
I ntern: Concern controller

Extern:
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