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Datum 28 maart 2019 

Onderwerp Beantwoording vragen over Stichting RIJK d.d. 28 februari 2019 

Aanleiding Op 28 februari 2019 zijn vragen gesteld over Stichting RIJK 

Portefeuillehouder Burgemeester Nienhuis 

 
Hoe is het georganiseerd?  
Het inkoopbureau Stichting RIJK (Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en 
Kennemerland) is zoals de naam zegt, een stichting. De stichting bestaat uit het algemeen 
bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er 
aangesloten zijn. Alle gemeentesecretarissen zitten in en nemen deel aan het algemeen 
bestuur. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een 
penningmeester. Deze vormen met drie andere bestuursleden het dagelijks bestuur. De 
gemeentesecretaris van de gemeente Heemstede maakt deel uit van het algemeen bestuur. 
De uittredingsmogelijkheid is geregeld in de statuten. De dagelijkse leiding van de stichting 
berust bij de directeur. RIJK wil zo nauw mogelijk samenwerken met de deelnemende 
gemeenten. Daarom detacheert RIJK haar medewerkers rechtstreeks bij de gemeenten.  
 
De raming van de bijdrage van de gemeente komt tot stand op basis van het aantal fte per 
gemeente. Daaruit leidt RIJK het aantal beschikbare uren per gemeente af. De gemeente 
stelt jaarlijks een inkoopplan vast. In het inkoopplan stelt de gemeente vast bij welke 
trajecten de gemeente ondersteuning van RIJK wil. RIJK kijkt samen met de gemeente of 
het inkoopplan van de gemeente past in het aantal afgesproken uren, of dat er aanvullende 
afspraken gemaakt moeten worden.  
 
Waarom deze organisatievorm? (het principe van een stichting, dus)  
Voorafgaand aan de oprichting van de stichting heeft een ambtelijke projectgroep 
ondersteund door Pro Tender Inkoop Management de plannen uitgewerkt. De argumenten 
om voor een stichting te kiezen waren:  

- onafhankelijkheid;  

- gelijkwaardigheid;  

- zelfstandige positie leidinggevende;  

- de stichtingsvorm is reeds diverse malen toegepast en heeft zich bewezen als een 
beproefde vorm van inkoopsamenwerkingen in Zuid-Nederland.  

 
Zijn er prestatieafspraken?  
RIJK wil zich in 2019 in de begroting meer focussen op de bereiken gemeentelijke doelen 
(themabegroting). Dit kunnen interne organisatiedoelen zijn maar ook maatschappelijke 
effecten die moeten worden bereikt.  
De thema’s zijn:  

- inkoop (basis kerntaak)  

- advies (basis kerntaak)  

- juridisch (basis kerntaak)  

- contractmanagement (optioneel)  

- Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (programma)  
 
In de begroting 2019 geeft RIJK per thema aan wat het thema inhoudt, wat RIJK daarvoor 
gaat doen in 2019 en wat hiervan de kosten zijn.  
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Wat krijgen we terug?  
Stichting Rijk heeft er voor gezorgd dat het inkoopproces verder is geprofessionaliseerd en 
er zijn voordelen gecreëerd op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied. 
 
De inzet van Stichting Rijk betreft:  
- Advisering bij zelfstandige door beleidsambtenaren uit te voeren inkopen en inkoop- 
  vraagstukken of beleidsstukken met betrekking tot de aanbestedingswetgeving.  
- Begeleiden bij complexe inkopen en aanbestedingen.  
- Leveren van juridische adviezen voor zaken welke betrekking hebben op de aanbeste- 
  dingstrajecten.  
- Ontwikkelen van inkoopbijdragen met als doel het realiseren van maatschappelijk beleid.  
 
Voor die trajecten waar Stichting Rijk niet direct bij betrokken is levert deze wel de 
ondersteuning in de vorm van een toolkit en een helpdesk. Voorts ontwikkelt Stichting Rijk in 
de collectiviteit producten als maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).  
 
In de begroting 2019 heeft de gemeente Heemstede een bijdrage aan stichting RIJK 
opgenomen van € 233.000. 
 
De gemeente Heemstede ondersteunt stichting RIJK in haar bedrijfsvoering (facilitair, 
huisvesting, financiën, P&O). Heemstede brengt RIJK voor deze ondersteuning een 
jaarlijkse bijdrage in rekening van € 60.000.  
 


