Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 20 januari 2020
Agendapunt

:

Onderwerp

: - Bestedingsplan proces Regionale Energiestrategie 2019-2021
- Opdrachten in het kader van de RES

Probleemstelling

: Hierbij leggen we u ter informatie het Bestedingsplan voor de middelen
van de RES voor, voor de jaren 2019-2021.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor drie offertes. De Stuurgroep
RES adviseert het DB om hiervoor nu geen meervoudig onderhands
aanbestedingstraject op te starten, maar te kiezen voor Facet
Government, Raadhuis Advies en HNS/Overmorgen voor de gevraagde
inzet. Dit vooruitlopend op een inkoopplan, dat concern breed in
afstemming met Bizob zal worden opgesteld.

Voorstel

: •
•

Besluit

Kennisnemen van het voorliggende Bestedingsplan proces RES
MRE 2019-2021.
In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding
Metropoolregio instemmen met hanteren van de hogere grens van
€ 125.000 (zegge: éénhonderdenvijfentwintigduizend euro) voor
enkelvoudig onderhands aanbesteden bij het gunnen van de
opdrachten aan respectievelijk Raadhuis Advies, Facet Government
en HNS/Overmorgen.
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Bestedingsplan 2019-2021, incl. bijlage ondertekend convenant
Offertes: Raadhuis Advies, Facet Government en HNS/Overmorgen

Adviesnota vergadering
Dagelijks Bestuur d.d. 20 januari 2020

AGENDAPUNT

Onderwerp

- Bestedingsplan proces Regionale Energiestrategie 2019-2021
- Opdrachten in het kader van de RES

Samenvatting adviesnota
Vanuit het Rijk zijn financiële middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de RES voor de Metropoolregio
Eindhoven. Hierbij leggen we u ter informatie het Bestedingsplan voor, voor de jaren 2019-2021, op
basis waarvan de uitgaven worden gedaan. Het Bestedingsplan is inmiddels voorgelegd aan het Poho
energietransitie en vastgesteld door de Stuurgroep RES. Het Poho energietransitie wordt periodiek
geïnformeerd. Verantwoording naar de 21 gemeenten zal lopen via onze reguliere P&C-cyclus aan de
21 gemeenten.
Specifiek vragen we nu aandacht voor drie offertes, namelijk van Raadhuis Advies, Facet Government
en HNS/Overmorgen. Voor de drie offertes geldt dat het drempelbedrag van € 25.000 voor
onderhandse aanbesteding wordt overschreden. Op grond van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
van de Metropoolregio Eindhoven moeten opdrachten voor leveringen van € 25.000 tot € 125.000
meervoudig onderhands worden aanbesteed. Hiervan kan door het Dagelijks bestuur conform artikel
7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2018 gemotiveerd worden
afgeweken. De Stuurgroep RES adviseert het DB om nu geen meervoudig onderhands
aanbestedingstraject op te starten, maar te kiezen voor Facet Government, Raadhuis Advies en
HNS/Overmorgen voor bovengenoemde inzet. Dit vooruitlopend op een inkoopplan, dat concernbreed
in afstemming met Bizob zal worden opgesteld.

Bestedingsplan middelen proces Regionale Energiestrategie 2019-2021
Vanuit het Rijk zijn financiële middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de RES voor de Metropoolregio
Eindhoven. Het budget voor onze regio is over 3 jaar in totaal een bedrag van € 1.782.549, minus 5%
BTW, dat later via het BTW-compensatiefonds wordt verrekend. Het bedrag is op 18 december 2019 door
de Metropoolregio Eindhoven ontvangen. Het DB van de Metropoolregio heeft op 7 oktober ingestemd met
de ‘kassiersfunctie’ van de gemeente Cranendonck, waarbij deze gemeente het bedrag doorstort naar de
Metropoolregio. Tussen de gemeente Cranendonck en de Metropoolregio Eindhoven is inmiddels hierover
een convenant gesloten. Daarnaast zijn bestuurlijke afspraken gemaakt1 over toetsing en verantwoording
van de uitgaven. Afgesproken is dat de Stuurgroep RES de rol van adviescommissie voor het Dagelijks
Bestuur heeft over de besteding van de middelen ten behoeve van de RES. Deze adviezen zijn bindend.
Hierbij leggen we u ter informatie het Bestedingsplan voor, voor de jaren 2019-2021, op basis waarvan de
uitgaven in het kader van de RES worden gedaan. Dit Bestedingsplan wordt jaarlijks geüpdatet. Het
Bestedingsplan is inmiddels voorgelegd aan het Poho energietransitie en vastgesteld door de Stuurgroep
1

In het Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie van 3 oktober en het Dagelijks Bestuur van 7 oktober.
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RES. Het Poho energietransitie wordt periodiek geïnformeerd. Verantwoording naar de 21 gemeenten zal
lopen via onze reguliere P&C-cyclus aan de 21 gemeenten.
Vier keer per jaar wordt aan de Stuurgroep RES een terugkoppeling gegeven van de stand van zaken.
Tussentijdse monitoring vindt plaats door het Programmateam RES. Het Poho energietransitie wordt
periodiek geïnformeerd. Verantwoording naar de 21 gemeenten loopt via de reguliere P&C-cyclus van de
Metropoolregio Eindhoven aan de 21 gemeenten.
Opdrachten waarvoor afgeweken moet worden van de aanbestedingsregels
Specifiek vragen we nu aandacht voor drie offertes, namelijk van Raadhuis Advies, Facet Government en
HNS/Overmorgen:
- Raadhuis Advies wordt voor 3 dagen per week ingehuurd via de Provincie voor de rol van inhoudelijk
projectleider, maar er blijkt fors meer inzet nodig te zijn: enerzijds aanvullende capaciteit voor
algemene inhoudelijke ondersteuning en anderzijds inzet voor ondersteuning in het schrijfwerk voor de
(concept)RES. Het gaat om de inzet van 2-3 dagen per week senior capaciteit (uurtarief € 125) en
2 dagen per week junior capaciteit (uurtarief € 75). Het totaalbedrag voor deze opdracht bedraagt
maximaal €100.000 voor de periode tot 1 juli 2020. Het is een vervolg op een eerdere opdracht
(à € 25.000). De offerte is bijgevoegd.
- Facet Government is gevraagd om ondersteuning te bieden in de procesbegeleiding van de werkgroep
Grootschalige opwek. Dit is een vervolg op een eerdere opdracht (à € 25.000). De nieuwe offerte
betreft een bedrag van maximaal € 60.000 (625 uren à € 96 per uur) voor de periode tot 1 juli 2020. De
offerte is bijgevoegd.
- Tenslotte wordt inzet gevraagd van het consortium H+N+S/Overmorgen. Afgelopen juni is vanuit de
werkgroep Grootschalige opwek een aanbesteding uitgezet voor het leveren van input voor een
afwegingsproces gericht op het landschap, met een doorkijk naar een vervolgopdracht. Deze opdracht
is gegund aan het consortium H+N+S/Overmorgen, voor een bedrag van € 24.450, excl. BTW. Dit
aanbestedingstraject is volgens de regels van ons aanbestedingsbeleid uitgevoerd. Deze gunning werd
beschouwd als voorwaardelijke gunning voor de vervolgfase van de opdracht, met een taakstellend
budget van € 30.000,-. Nu we in de volgende fase zijn aangekomen, blijkt de vervolgofferte echter veel
hoger uit te vallen. Bijgevoegd is de offerte. Wij willen voorstellen, gezien de noodzaak en urgentie van
deze ondersteuning in de huidige fase, toch in te stemmen met het geven van een opdracht voor stap 1
en 2 uit de offerte, voor een totaalbedrag van € 66.000. Insteek is dat de overige opties uit hun offerte
met eigen mensen worden opgepakt.
Voor de drie offertes (bijgevoegd) geldt dat het drempelbedrag van € 25.000 voor onderhandse
aanbesteding wordt overschreden. Op grond van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de
Metropoolregio Eindhoven moeten opdrachten voor leveringen van € 25.000 tot € 125.000 meervoudig
onderhands worden aanbesteed. Hiervan kan door het Dagelijks bestuur conform artikel 7.4 van het Besluit
Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2018 gemotiveerd worden afgeweken.
Aangezien we in het proces van de RES regelmatig te maken hebben met grotere opdrachten die boven de
drempelbedragen uitkomen, is dit ook voorgelegd aan inkooporganisatie Bizob. Recent heeft Bizob een
inkoopanalyse gemaakt voor de Metropoolregio Eindhoven. Naar aanleiding hiervan zijn beide organisaties
met elkaar in gesprek gegaan met als doel deelname in de inkooporganisatie. Na toetreding door de
Metropoolregio Eindhoven zal de inkoopbehoefte van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven
(incl. RHCe) worden bepaald en verwerkt in een inkoopplan.
Uit de inkoopanalyse komt o.a. naar voren dat inkoop/inhuur/detachering van extern personeel een aspect
is waar aandacht voor moet zijn om aan de aanbestedingsregels te blijven voldoen. Onderdeel hiervan
betreft de inhuur van extern personeel m.b.t. de realisatie van de RES. In samenwerking met Bizob wordt
getracht tot een concern-brede oplossing te komen.
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Vooruitlopend op het opstellen van dit concern breed inkoopplan, wordt door Stuurgroep RES het DB2
geadviseerd om nu geen meervoudig onderhands aanbestedingstraject op te starten, maar te kiezen voor
Facet Government, Raadhuis Advies en HNS/Overmorgen voor bovengenoemde inzet. Hiervoor gelden de
volgende argumenten:
- Continuïteit in inzet is essentieel gezien de tijdsdruk in het proces van de RES.
- De gemeenten zijn erg tevreden over de huidige inzet.
- De tarieven zijn marktconform.
- Er is sprake van een krapte in de arbeidsmarkt in dit segment, waarbij we verwachten weinig
alternatief aanbod te krijgen.
Personele consequenties
Zie hierboven.
Financiële consequenties
Zie hierboven.
Paragraaf en punt werkprogramma

VOORSTEL:
•
•
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Kennisnemen van het voorliggende Bestedingsplan proces RES MRE 2019-2021.
In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio instemmen met hanteren
van de hogere grens van € 125.000 (zegge: éénhonderdenvijfentwintigduizend euro) voor enkelvoudig
onderhands aanbesteden bij het gunnen van de opdrachten aan respectievelijk Raadhuis Advies, Facet
Government en HNS/Overmorgen.

Zoals eerder in het DB van 7 oktober is vastgelegd geeft de Stuurgroep RES bindend advies aan het DB.
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