
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  15 april 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Harmke Scholte-Touwslager, Werk, inkomen en zorg  

Onderwerp:  Strategisch Inkoop document Samen 14  

 

1. Aanleiding 

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken vanuit de Jeugd-

zorg en de AWBZ. De overgang van Rijk, provincie, zorgverzekeraar en zorgkantoor naar 

gemeenten heeft tot doel de zorgstelsels eenvoudiger, efficiënter en effectiever te maken. 

 

In Twente wordt via de Twentse Samenwerking Samen14 intensief samengewerkt om de 

regionale taken vorm te geven. Het gezamenlijke inkoopproces is cruciaal om tijdig onder-

steuning c.q. zorg te kunnen bieden aan onze inwoners en ook de betrokken partners in het 

veld helderheid te geven. 

 

Begin maart 2014 is een ‘Week van de Inkoop’ georganiseerd. Doel van deze week was de 

oplevering van een strategisch inkoopdocument (SID), waarin een vertaalslag wordt gemaakt 

van de beleidsuitgangspunten naar richtinggevende uitspraken ten behoeve van de inkoop. 

Begin april 2014 is het SID opgeleverd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De tijdsplanning rondom alles wat moet gebeuren in verband met de decentralisaties is zeer 

krap. Gezamenlijk hebben de Samen 14 gemeenten besproken om het SID uiterlijk 15 april te 

laten vaststellen. In de meeste gemeenten leidt dit ertoe dat het SID door het college wordt 

vastgesteld. Toch willen wij een dergelijk belangrijk onderwerp graag met uw Raad bespreken. 
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De gemeentewet schrijft  in artikel 169 lid 4 voor dat wanneer het gaat om zaken die ingrijpen-

de gevolgen kunnen hebben voor de gemeente, het college pas een besluit hierover neemt, 

nadat de Gemeenteraad hierover haar wensen en bedenkingen heeft kunnen uiten aan het 

college. Naar ons idee gaat het bij de inkoop in het kader van de transitie Jeugd en 

Begeleiding om een dergelijke zaak. 

 

Omdat met het vaststellen van het huidige SID geen privaatrechtelijke rechtshandeling wordt 

verricht, is het op dit moment niet noodzakelijk het SID aan uw raad voor te leggen. Wel willen 

we het (concept)bestek, dat een voortvloeisel zal zijn van het SID, aan u aanbieden, zodat u 

op dat moment uw wensen en bedenkingen aan het college kenbaar kan maken. Gelet op de 

planning zijn er dan verschillende mogelijkheden. 

 

Indien er tijdig een concept-bestek gereed is, zal in de commissie van 22 april 2014 gelegen-

heid zijn uw wensen en bedenkingen te uiten. Indien dit niet lukt, is er op dinsdag 6 mei 2014 

opnieuw een mogelijkheid, omdat deze datum is gereserveerd voor het bijpraten van uw raad 

over de transities. Dit onderwerp kan dan gelijk worden meegenomen. Ook kan de raadsver-

gadering van 13 mei 2014 een mogelijkheid zijn. 

 

Mocht er half mei nog geen concept-bestek gereed zijn, dan kan het uiten van uw wensen en 

bedenkingen eventueel schriftelijk plaatsvinden. De eerstvolgende raadsvergadering is name-

lijk gepland op 1 juli 2014 en dat is te laat, omdat het bestek voor die tijd al moet worden 

vastgesteld door het college. 

 

In de bijlage treft u de relevante artikelen uit de Gemeentewet aan. 

3. Conclusie 

Het SID wordt u bij deze ter kennisname aangeboden. Het bestek, dat wordt gebaseerd op de 

uitgangspunten uit het SID, zal u worden aangeboden met het verzoek uw wensen en 

bedenkingen hierover kenbaar te maken aan het college. 
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Bijlage 

Artikel 169 Gemeentewet 

 

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door 

het college gevoerde bestuur. 

2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het 

verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, 

bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of 

indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste 

geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn 

wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

5. Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel kan 

lijden, geven zij in afwijking van het vierde lid de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de 

uitoefening van deze bevoegdheid en het terzake genomen besluit. 

 

Artikel 160 Gemeentewet 

1. Het college is in ieder geval bevoegd: 

a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de 

burgemeester hiermee is belast; 

b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de 

burgemeester hiermee is belast; 

c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de 

organisatie van de griffie; 

d. ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te 

schorsen en te ontslaan; 

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten; 

f. te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of 

administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij 

de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist; 

g. ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging; 

h. jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen. 


