
o+,to>r-ãtlr> GEMEENTE vVE E RT

Onderwerp

Afwijking van inkoop- en aanbestedingsbeleid ten behoeve van het Hoofd Afdeling
Financiën en Control.

Voorstel

Akkoord te gaan met afwrjking van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid ten behoeve van
de opdracht voor Afdelingshoofd Financiën en Control.

Inleiding

Door omstandigheden is de functie van Afdelingshoofd Financien en Control per 1 januari
2019 vacant. Tegelijkeftijd is enkele maanden geleden geconstateerd dat juist de afdeling
Financiën en Control een afdeling is die extra aandacht verdient. Om die reden is een deel
van het Personele Knelpunten budget dat in september 2018 doorde raad beschikbaar is
gesteld bestemd voor deze afdeling. De afdeling heeft behoefte aan continuiteit in de
aansturing om vanuit die continuiteit te bouwen aan rust en stabiliteit. Een snelle invulling
van de vacante functie voor langere termijn is daarvoor noodzakelijk.

Op basis van de opdrachtsom (opdracht + optie) zou een meervoudig onderhandse
aanbesteding gevolgd moeten worden. Doordat slechts bij één bureau offefte is gevraagd,
is sprake van een enkelvoudig onderhandse procedure. Conform aftikel 2.6 gemeentelijk
aanbestedingsreglement kan van het gemeentelijk aanbestedingsreglement worden
afgeweken indien het college daarmee - voorafgaand en gemotiveerd - heeft ingestemd

Beoogd effect/doel

Continuiteit in de aansturing van de Afdeling Financiën en Control
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Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid kan worden beargumenteerd
Omdat sprake is van een 'Dienst' waarvan de kosten uitstijgen boven € 40.000,00 moet
volgens het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid toepassing worden gegeven aan een

meervoudige onderhandse aanbesteding.

Reden om af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is de noodzaak om
continuiteit in de aansturing van de afdeling Financiën en Control te borgen. Een

meervoudig onderhands Inkoop- en Aanbestedingstraject duurt te lang'
Redenen om met het betreffende afdelingshoofd in zee te gaan is de aantoonbare ervaring
en kwaliteit. Daarnaast kennis van de opdracht en van de relevante onderdelen van de

organisatie (zowel inhoud als medewerkers) door een eerdere opdracht. Tevens heet de
portefeuillehouder financiën positieve ervaring met het betreffende afdelingshoofd.

Kanttekeningen en risico's

Indien uw college mocht besluiten om in deze concrete situatie niet af te wijken van het
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid geschiedt de inhuur onrechtmatig of er is geruime tijd
geen afdelingshoofd als gevolg van het alsnog opstarten van een meervoudige
onderhandse aa n bested ing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n . v.t.

Duurzaamheid

n. v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Jos Schreijen, Adviseur inkoop en aanbesteding.
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