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Samenvatting
De Gemeente Stichtse Vecht koopt jaarlijks voor ongeveer 60 miljoen euro in. Het
professionaliseren van de gemeentelijke inkoopfunctie is dan ook een continu proces. Het vorige
inkoopbeleid is vastgesteld in 2015. Sindsdien hebben zowel de wet- en regelgeving als de
gemeente niet stilgestaan. Onder invloed van nieuwe Europese richtlijnen zijn de Aanbestedingswet
2012 en aanpalende wet- en regelgeving gewijzigd.
Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is in samenwerking met gemeenten en na
consultatie van het bedrijfsleven tot stand gekomen. Het biedt een raamwerk van verschillende
beleidsmaatregelen, waarbij gemeenten op basis van lokale beleidskeuzes eigen accenten kunnen
leggen. In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn naast juridische en organisatorische
uitgangspunten, ook ideële en economische uitgangspunten geformuleerd. Bij de ideële
uitgangspunten gaat het om milieuvriendelijk inkopen en inkopen op een maatschappelijk
verantwoorde wijze, maar ook om het innovatiegericht inkopen. Bij de economische uitgangspunten
gaat het bijvoorbeeld om het positioneren van lokale/regionale bedrijven en het rekening houden
met het MKB.
In het huidige College Werk Programma is afgesproken specifiek aandacht te hebben voor de
positie van lokale ondernemers. De in het beleid genoemde speerpunten maken het mogelijk om
lokale ondernemers meer kansen te geven om een opdracht gegund te krijgen. Dit heeft tevens een
gunstig effect op de werkgelegenheid en het in stand houden van het voorzieningenniveau binnen
Stichtse Vecht. De ruimte binnen de aanbestedingswet is echter niet onbeperkt en Stichtse Vecht
heeft door de verplichting om lokale ondernemers uit te nodigen de grenzen van wet- en regelgeving
opgezocht. Ook binnen deze kaders kan stimulering van lokale economie succesvol zijn. Zo is in
samenwerking met de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht een lokale ondernemerslijst
ontwikkeld. Door aanmelding op deze lijst worden lokale ondernemers automatisch betrokken bij
onze aanbestedingen. Op dit moment hebben 90 lokale ondernemers zich voor deze lijst
aangemeld.

Doel commissievergadering
1. De mening van de raad te peilen over de wijze waarop de lokale economie kan worden
gestimuleerd.

Van de commissieleden wordt gevraagd
Peilpunten:
1. Bent u voorstander van het handhaven van de huidige regel om verplicht lokale ondernemers uit
te nodigen?
2. Bent u voorstander van het verruimen van de voorgestelde drempelbedragen?

Bijlagen:
Bijlage 1 Concept inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Stichtse Vecht;
Bijlage 2 Onderzoek lokaal en mkb gericht inkopen;
Bijlage 3 Overzicht voor- en nadelen verruiming drempelbedragen.

