
 

 

 

Deelname MRE in Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (St. Bizob) 

 
Gemeente  
 

 
Reactie 
Gevraagd is evt. wensen/bedenkingen van  
de raad voor 6-11-2021 kenbaar te maken   

 
Antwoord 

Asten    
Bergeijk    
Best X   
Bladel    
Cranendonck  14 december  
Deurne    
Eersel X   
Eindhoven   
Geldrop-Mierlo X   
Gemert-Bakel    
Heeze-Leende X   
Helmond   
Laarbeek   
Nuenen c.a.    
Oirschot 21 december  
Reusel-De Mierden X   
Someren   
Son en Breugel X   
Valkenswaard   
Veldhoven X Waarom wil de MRE zelf deelnemen aan 

de Stichting? In de MRE zitten een aantal 
gemeenten, die vertegenwoordigd zijn bij 
Stichting Bizob. Kan de MRE een dergelijk 
verzoek niet doen via een van de 
deelnemende gemeenten (van de MRE)? 

MRE beschikt door de kleine 
bedrijfsvoeringsorganisatie bij complexe 
inkooptrajecten niet over de juiste 
kennis en expertise. Door aan te sluiten 
bij de Stichting kan MRE hier tegen een 
beperkte vergoeding wel over 
beschikken.  
MRE een zelfstandige organisatie met 
een eigen verantwoordelijkheid waar het 
gaat om inkoop- en aanbesteden. 
Aansluiten bij een andere gemeente 
betekent dat deze gemeente capaciteit 
zou moeten vrijmaken voor inkopen en 
aanbestedingen van MRE en hierbij ook 
het beleid van MRE zou moeten volgen. 
Zelfstandige aansluiting door MRE is 
dan ook in vele opzichten efficiënter.  

 Het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid 
blijft in stand? Wat is in samenhang met het 
bovenstaande het voordeel van deelname 
van de MRE in de Stichting? 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
staan de spelregels opgenomen 
waaraan MRE moet voldoen wanneer er 
sprake is van inkoop of aanbesteding. 
Het beleid is de basis waarmee 
rechtmatigheid in het kader van inkoop 
en aanbesteding wordt gegarandeerd.  
MRE maakt gebruik van de kennis en 
expertise van de Stichting waar het gaat 
om complexe inkooptrajecten en 
gezamenlijke inkopen met andere 
deelnemers indien binnen MRE dezelfde 
inkoopbehoefte bestaat. Hierbij dient 



 

 

nog steeds het eigen inkoop- en 
aanbestedingsbeleid gevolgd te worden.   

 Wij lezen dat de MRE geen zelfstandige 
inkoopfuncties heeft maar bij de laatste 
bullit beoogd effect en/of resultaat staat dat 
een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid 
in stand blijft. Als dit in stand blijft dan is er 
toch een zelfstandige inkoopfunctie of zien 
wij dit verkeerd? 

Om rechtmatig in te kopen en aan te 
besteden zijn regels nodig. Deze regels 
liggen vast in het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, ongeacht of er 
sprake is van een zelfstandige 
inkoopfunctie of niet. MRE heeft een 
kleine bedrijfsvoeringsorganisatie 
waarbij bewust gekozen is de 
inkoopfunctie bij de budgethouder neer 
te leggen en niet te centraliseren in 1 
functie (= zelfstandige inkoopfunctie). 
Controle op de rechtmatigheid van de 
inkopen en aanbestedingen vindt 
periodiek plaats op basis van de in het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid 
vastgestelde regels.  

Waalre X   
 
Groen – geen wensen/bedenkingen 
X – besluit ontvangen  
 
2 december 2021  

 


