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Omgevingsdienst Brabant Noord

Aan de Gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten en Provinciale Staten Noord-Brabant.
CC: de colleges van Burgemeester en Wethouders van
de deelnemende gemeenten en het college van
Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant.
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VERZONDEN 12 ľEB. 2019
Geachte Gemeenteraad en Provinciale Staten,
Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODBN heeft op 19 december 2018 het principe besluit
genomen om aan te sluiten bij de BIZOB. De ODBN koopt hiermee inkoopadvisering en inkoop- en
aanbestedingsbegeleiding in voor de grotere inkoopopdrachteri en (uitvoering van) inkoopbeleid.
Dg ondersteuning gn begeleiding door een inkoopbuľcau ís nodig voor ggn goed inkoopbGÎGid gx
verloop van inkoopprocedures en contractafspraken. De BIZOB is een partij, die deze üensten ook
al voor diverse overheden (waaronder verschillende deelnemers van de ODBN) verricht. Voor de
ODBN is dit dus een ervaren partij. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd
besluit van het AB.
Op grond van artikel 55a Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het AB bevoegd om te
besluiten over deelname in een andere organisatie. Artikel 55a lid 2 Wgr regelt de vereiste
procedure. Gelet op deze bepaling zenden wij u hierbij het voornemen van het AB.
Wij bieden u de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen bij het AB kenbaar te maken.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw reacties uiterlijk op maandag 22 april 2019 ter attentie van het
AB van de ODBN in te dienen. Het Dagelijks Bestuur zal op basis van de ingekomen reacties een
voorstel voor definitieve besluitvorming aan het AB voorbereiden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Martens, mmartens(5)odbn.nl.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

*

Besluit AB deelname aan inkoopbureau BIZOB

In afschrift aan

*

Griffiers Gemeenteraden en Provinciale Staten

ODBN, 12 februari 2019
Kenmerk

Z/090691

2

