VBNO
betreft: inkoopprocedure producten en diensten voor eigen gebruik VBNO
Aanleiding:
Op 22 november 2018 heeft het bestuur van het VBNO een procedure opgesteld voor het inkopen
van producten en diensten voor eigen gebruik. Achtergrond daarvan is dat het wenselijk wordt
geacht dat producten en diensten zoveel mogelijk worden afgenomen van de leden van de
vereniging en/of ondernemers binnen het VBNO gebied. Daarmee wordt het draagvlak van het VBNO
vergroot, wordt het contact tussen leden en het bestuur vergroot en (mogelijk) tussen leden
onderling en wordt zoveel mogelijk een bijdrage geleverd aan de economie binnen het gebied van
VBNO. Daarvoor is een inkoopprocedure opgesteld met als uitgangspunt dat minimaal 3 en maximaal
5 offertes worden opgevraagd, zoveel mogelijk binnen het “eigen gebied”, alvorens een keuze wordt
gemaakt door het bestuur. De grens voor de contractwaarde voor deze aanbesteding is gesteld op €
1000 (exclusief btw) en hoger.
In de praktijk blijkt de lage ondergrens van de contractwaarde belemmerend en vertragend te
werken voor een adequate en efficiënte besluitvorming binnen het bestuur.
In de algemene ledenvergadering van 21 november 2019 heeft het bestuur voorgesteld om de
contractwaarde van € 1.000 te verhogen naar € 5.000 (exclusief btw). In de vergadering is hierover
geen besluit genomen.

Standpunt van het bestuur, ter voorbereiding op de ALV van 19 november 2020.
Het bestuur staat onverminderd achter haar wens en het beleid om de in te kopen diensten en
producten zoveel mogelijk te gunnen aan leden van de vereniging en/of ondernemers binnen het
gebied van het VBNO. De gedachte van versterking van de gebiedseconomie en uitbreiding van het
economisch en sociaal netwerk wordt onverminderd omarmd en in de praktijk gebracht. Het bestuur
heeft daarbij de taak en de verantwoordelijkheid om besluiten te nemen over de dagelijkse gang van
zaken en activiteiten ten behoeve van de vereniging. Daartoe behoort ook de inkoop van producten
en diensten.
De besluitvorming binnen het bestuur dient slagvaardig en efficiënt te verlopen. Daartoe is ook
dagelijks bestuur (DB) ingesteld. In de praktijk is gebleken dat de vanaf november 2018 gehanteerde
inkoopprocedure een te zwaar administratief middel is voor de relatief kleine inkopen van diensten
en producten tussen de € 1.000 en € 5.000. Het verplicht opvragen van offertes bij 3 tot 5 partijen,
het leggen van contact, het verstrekken van uitleg, het beoordelen van offertes en het terugkoppelen
van de besluitvorming van het bestuur over de ontvangen offertes vraagt onevenredig veel tijd en
energie van het DB en het bestuur. Deze tijd staat niet in verhouding tot het doel van de regeling, het
komen tot een optimale keuze voor inkoop van producten en diensten ten behoeve van de
vereniging en met inachtneming van de doelstelling van het VBNO. Daarbij moet in acht worden
genomen dat tot november 2018 nooit een dergelijke regeling heeft gegolden voor het verplicht
opvragen van 3 tot 5 offertes alvorens tot een beslissing kon worden gekomen over de inkoop. In de
praktijk werd in voorkomende gevallen echter zeker gebruik gemaakt van prijs en aanbod
vergelijkingen. Bij alle grotere en strategische aankopen werd en wordt gewerkt met het opvragen
van offertes en het vergelijken van producten en diensten en de leveranciers daarvan. Deze
systematiek dient ook onveranderd te worden gehandhaafd en wordt ook gehandhaafd. Voor de
relatief kleine bestedingen is in de dagelijkse praktijk behoefte aan een snelle en slagvaardige
besluitvorming, passend bij de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het bestuur dient onverminderd verantwoording af te leggen over haar bestuurlijk en financieel
handelen.
Voorstel:
De slagkracht van het bestuur en het DB dient te worden bewaard en gewaarborgd. De vereniging is
gebaat bij de optimale inkoop van producten en diensten, zo veel mogelijk bij leden van de
vereniging en ondernemers in het gebied van VBNO. Producten en diensten dienen onderling te
worden vergeleken op kwaliteit, prijs en herkomst. Bij een hogere contractwaarde (boven € 5.000) is
extra onderzoek en aandacht gewenst in de vorm van (verplichte) contract en offertevergelijkingen.
Bij lagere contractwaarde (minder dan € 5.000) geldt dat even zo, maar is ook een efficiënte en
hanteerbare besluitvormingsprocedure van belang, in te vullen door het bestuur.
Het bestuur stelt voor (en houdt vast) aan haar voorstel tot verlegging van de eerdere ingevoerde
inkoopgrens van € 1.000 naar € 5.000, voor verplichte offerte aanvragen en deze inkoopgrens
jaarlijks te indexeren vanaf 1 januari 2022. De offertevergelijkingen blijven ook bij bedragen onder de
€ 5.000 van kracht maar met de vrijheid van het bestuur om daar in haar keuzes te maken.
De uitgangspunten van bestuurlijk verantwoord handelen blijven gehandhaafd. Het handelen van het
bestuur blijft onverminderd ter goedkeuring en controle aan de leden van de vereniging. Het bestuur
legt onverminderd verantwoording af over haar handelen.

