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Samenvatting
De ODZOB wil deelnemen aan de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant.
GS is lid van de gemeenschappelijke regeling ODZOB. Volgens de wettelijke
bepalingen wordt PS in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te
uiten op het voorgenomen besluit van het Algemeen bestuur van de ODZOB om
deel te nemen aan de stichting BIZOB.
Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld geen gebruik te maken van de
gelegenheid om zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken aan het
Algemeen Bestuur van de ODZOB over het voornemen toe te treden als
deelnemer tot de stichting BIZOB, omdat de risico’s van deelname voor GS
verwaarloosbaar zijn.
Het voorstel
Geen gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en bedenkingen
kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant over het besluit om deel te nemen aan de Stichting BIZOB.
Aanleiding
De provincie Noord-Brabant is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB is
bevoegd om de ODZOB deel te laten nemen in de Stichting BIZOB, met
inachtneming van de procedure voor het kenbaar maken van wensen en
bedenkingen op dit voornemen. De ODZOB vraagt aan PS om wensen en
bedenkingen vóór 13 oktober 2017 kenbaar te maken aan het AB van de
ODZOB.
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Bevoegdheid
Als gevolg van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 55a, en de
Gemeenschappelijke Regeling ODZOB artikel 3 lid 4, ligt de bevoegdheid tot
het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegroting bij gemeenteraden
respectievelijk Provinciale Staten.
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Doel
Het Algemeen Bestuur van de ODZOB stelt PS in de gelegenheid om wensen en
bedenkingen te uiten op besluit van het AB ODZOB tot deelname van de
ODZOB aan de stichting BIZOB, en brengt PS daarmee in positie om risico’s
voor de provincie als deelnemer en eigenaar van de ODZOB beheersbaar te
houden.
Argumenten

1. Aan Provinciale Staten voor te stellen om geen gebruik te maken van de
gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant over het besluit
om deel te nemen aan de Stichting BIZOB.
Onderbouwing:
De voordelen voor de ODZOB, en indirect voor haar mede-eigenaren, zijn:
1. Financieel: betere condities en lagere inkoopkosten als gevolg van
schaalvoordelen;
2. Kwalitatief: verbeterde specificaties, borging van duurzaam inkopen,
verkorten van levertijden, doorbreken van machtsposities van leveranciers en
optimale inkoopexpertise;
3. Procesmatig: verbetering van het inkoopproces door vakkennis,
functiescheiding, continuïteit van professionele inkoop binnen de organisatie.
De organisatie is niet afhankelijk van één of twee personen, maar kan
terugvallen op een professionele organisatie.
De ODZOB heeft in haar inkoopbeleid voorwaarden staan voor duurzaam
inkopen. De stichting BIZOB moet t.b.v. inkoop voor ODZOB voldoen aan deze
voorwaarden.
Gezien het voordeel voor de bedrijfsvoering van ODZOB en het zeer geringe
financiële risico voor GS als één van de 22 mede-eigenaren van de ODZOB, en
de ODZOB op haar beurt één van de 19 deelnemers van de BIZOB, stelt GS
aan PS voor om geen gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en
bedenkingen uit te brengen. De ODZOB heeft bovendien een financiële reserve
om risico’s op te kunnen vangen. De BIZOB maakt jaarlijks afspraken met haar
deelnemers over de in te zetten inkoopuren. Omdat er contractueel een minimum
is afgesproken over de af te nemen uren is er een basisafname gegarandeerd
waarop de formatie van BIZOB is afgestemd. Daarmee is het risico van niet
declarabele uren beperkt. Tot op heden hebben de deelnemende gemeenten
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niet hoeven bij te dragen in een nadelig saldo van BIZOB. Met de fiscus zijn
afspraken gemaakt dat aan de deelnemers geen BTW over de afgenomen uren
verschuldigd is. De verwachting is dat deze afspraken voorlopig worden
voortgezet.
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Financiën
Niet van toepassing
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Planning
De ODZOB vraagt aan PS om wensen en bedenkingen vóór 13 oktober 2017
kenbaar te maken aan het AB van de ODZOB.
Bijlagen
- aanbiedingsbrief ODZOB
- ontwerpbesluit aansluitovereenkomst ODZOB - BIZOB
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