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Afwijken inkoopbeleid tbv continueren inhuur CBP m.i.v. L-L-20L7

Voorstel

In afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid de inhuur van Inkoopadviesbureau CBP
m.i.v. 1-1-2017 te verlengen met 6 maanden met een optie van 2 x 3 maanden
(opzegtermijn één maand).

Inleiding

De gemeente Weert huurt, evenals de gemeente Nederweert, een externe inkoopadviseur
in via CBP. Gemeente Leudal en Roermond hebben eigen inkoopadviseurs in dienst.
De gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert nemen o.a. deel aan de regionale
werkgroep Inkoopsamenwerking (LN RW).
Vanwege de onduidelijkheid/vooruitschuiving van de besluitvorming van de samenwerking
is het contract met CBP de laatste 6 jaar middels een college/afwijkingsbesluit iedere keer
opnieuw met één jaar verlengd.
Inmiddels zijn er concretere ontwikkelingen. Begin 2Ol7 volgt definitieve besluitvorming

Beoogd effect/doel

Conti nueren i n h u u r i n koop/aa n bested i n gsdesku nd ig heid

Argumenten

1. Continuiteit van inkoop/aanbesteden in afwachting van mogelijk andere
besluitvorming in 2017 over de wijze van samenwerken.

2. De medewerkers van onze organisatie zijn bekend met onze huidige
inkoopadviseur (en vice versa) en er wordt hard gewerkt om de diverse
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inkoopaspecten goed in te bedden in onze organisatie. Dit proces willen wij zo
weinig mogelijk verstoren door tijdeliik een nieuwe inkoopadviseur te moeten
aantrekken (aanbesteden) zolang nog niet voorzien is in een structurele invulling

Kanttekeningen en risico's

Ook de gemeente Nederweert wil het contract met CBP op de bovenstaande wijze
verlengen. De aanbestedingssom voor de 2 gemeenten ligt boven de grens van
enkelvoudig aanbesteden, zijnde € 40.000,--, waardoor het noodzakelijk is toestemming
te vragen om in afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid de opdracht voor de inhuur
van een inkoopadviseur voor het eerste haltjaar van 2Ot7 te verstrekken aan CBP (2 x
verlengingsoptie van 3 maanden).

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2OL7 is voldoende budget beschikbaar om de inhuur van CBP te
continueren.

Uitvoering/evaluatie

In de loop van 2017 moet de structurele invulling van de inkoopfunctie binnen de afdeling
financiên gerealiseerd zijn.
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