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Samenvatting
De ODBN wil per 1 juli 2019 deelnemen aan de Stichting Bureau Inkoop ZuidOost-Brabant (BIZOB). De provincie Noord-Brabant is deelnemer aan de
gemeenschappelijke regeling ODBN. Volgens de wettelijke bepalingen worden
Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten
op het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de ODBN om deel
te nemen aan de stichting BIZOB.
Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om geen gebruik te maken van de
gelegenheid om zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken aan het
Algemeen Bestuur van de ODBN over het voornemen toe te treden als
deelnemer tot de stichting BIZOB. De risico’s van deelname zijn voor GS
verwaarloosbaar en het vergroot de professionaliteit van de inkoopfunctie van
de ODBN.
Het voorstel
Geen gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en bedenkingen
kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de ODBN over het besluit om
deel te nemen aan de Stichting BIZOB *
Aanleiding
De provincie Noord-Brabant is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling
ODBN. Het Algemeen Bestuur van de ODBN is bevoegd om de ODBN deel te
laten nemen in de Stichting BIZOB. Dat is echter alleen onder de voorwaarde
dat de procedure voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen op dit
voornemen in acht wordt genomen. De ODBN vraagt aan PS om wensen en
bedenkingen vóór 22 april 2019 kenbaar te maken aan het AB van de ODBN.

PS: 4511459

Bevoegdheid
Als gevolg van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 55a ligt de
bevoegdheid vast tot het inbrengen van zienswijzen bij gemeenteraden
respectievelijk Provinciale Staten.
In het bijgevoegde ontwerpbesluit staat als standaardtekst dat PS geen wensen
en bedenkingen hebben bij het voorgenomen besluit van GS. De achterliggende
reden is dat GS vooraf niet weten of PS wensen en bedenkingen willen uiten en
zo ja, dat het dan aan PS is om deze te formuleren en kenbaar te maken aan
GS. Leden van PS kunnen in de PS-vergadering door middel van amendementen
op het ontwerpbesluit aangeven welke wensen en bedenkingen zij hierin willen
laten opnemen. De griffie kan Statenleden behulpzaam zijn bij het formuleren
van het amendement.
Doel
Het Algemeen Bestuur van de ODBN stelt PS in de gelegenheid om wensen en
bedenkingen te uiten op besluit van het AB ODBN tot deelname van de ODBN
aan de stichting BIZOB. Daarmee brengt zij PS in positie om een afgewogen
besluit te nemen voor provincie als deelnemer en eigenaar.
Argumenten

1. Deelname van de ODBN aan BIZOB biedt voordelen voor de ODBN, en
indirect voor haar mede-eigenaren.
Deelname aan de BIZOB moet leiden tot minder kwetsbaarheid in het
inkoopbeleid, minder kans op onrechtmatig handelen in inkoopprocedures,
contractafspraken of het verlopen van contracttermijnen. De organisatie is niet
afhankelijk van één of twee personen, maar kan terugvallen op een
professionele organisatie.

2. De ODBN heeft een succesvolle pilot met de BIZOB uitgevoerd.
Medio 2017 is er een pilotfase gestart met inkoopbureau BIZOB. Deze pilotfase
diende ter ondersteuning bij de opzet en inrichting van inkoopbeleid, inkoopplan
en opzet inkoophandboek. Daarnaast heeft BIZOB ondersteund bij een aantal
grote inkoop- en aanbestedingstrajecten. De pilotfase is geëvalueerd en verloopt
naar wederzijdse tevredenheid en verwachtingen.

3. In de begroting 2019 van het ODBN is rekening gehouden met kosten van
deelname aan de BIZOB.
De provincie is één van de 17 eigenaren van de ODBN, die weer één van de
eigenaren is van de BIZOB. BIZOB maakt jaarlijks afspraken met haar
deelnemers over de in te zetten inkoopuren. In de herziene begroting 2019 van
de ODBN is rekening gehouden met uitgaven voor externe begeleiding in het
inkoopproces.
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4. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is ook aangesloten bij BIZOB.

Datum

In het statenbesluit 53/17 B van 22 september 2017 heeft PS besloten geen
wensen of bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de
ODZOB over de deelname aan de Stichting BIZOB.
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Financiën
Niet van toepassing.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Planning
De ODBN vraagt aan PS om wensen en bedenkingen vóór 22 april 2019
kenbaar te maken aan het AB van de ODBN In verband met de
Statenverkiezingen is het niet mogelijk binnen deze termijn te reageren. De
ODBN is geïnformeerd over de statenmededeling zoals die in de
procedurevergadering van 15 april 2019 is aangeboden. De ODBN is tevens
geïnformeerd over de uitkomst van de procedurevergadering en de wens van PS
om dit onderwerp via een statenvoorstel te bespreken.
Het Algemeen Bestuur van de ODBN beslist niet eerder dan 29 mei 2019 over
de beoogde aansluiting bij het BIZOB. Hiermee kan het PS besluit worden
aangeboden en in de overwegingen meegenomen, vóórdat besluitvorming in
het Algemeen Bestuur van de ODBN plaatsvindt.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief ODBN
2. Ontwerpbesluit aansluitovereenkomst ODBN - BIZOB
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
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de secretaris,
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