
   

 
MOTIE 
 
Reg.nr. M. 5.6 
  
Agendapunt: 5. Programmabegroting 2021 
 
Onderwerp: lokale opdrachten naar voren halen en resultaten meten 
 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 11 november 2020, gehoord de 
beraadslaging; 
 

constaterende dat: 

• Nederland sinds half maart in de greep gehouden wordt door het coronavirus. De Rijksoverheid al 
een flink aantal maatregelen genomen heeft om de effecten van de Coronacrisis voor ondernemers 
te verzachten. Maar voor de komende periode termijn aanvullende maatregelen voor lokale 
ondernemers nodig zijn;  

 
Waarom? 
De plaatselijke ondernemers zijn de hartslag van je buurt, de ruggengraat van de lokale economie. 
Lokale ondernemers scheppen banen, zorgen voor levendige dorpskernen en sponsoren in vele 
opzichten lokale initiatieven. Nu kan onze gemeente in de huidige corona crisis de gevraagde extra 
stap zetten voor de ondernemers zelf!  

 
overwegende dat: 
• de gemeente lokaal inkopen belangrijk vindt; 
• de gemeente gepland onderhoud aan infrastructuur en voorzieningen naar voren kan halen en zo lokale 

ondernemers van werk voorzien; 
• de aanbestedingswet over het algemeen voldoende flexibiliteit biedt om lokaal te kunnen besteden; 
• er vast ook kleinere bouwprojecten zijn die naar voren kunnen worden gehaald;  
• het college, volgens de portefeuillehouder, reeds flink inzet op het naar voren halen van opdrachten; 
• de raad goed geïnformeerd wil zijn over de resultaten van het naar voren halen van opdrachten en of 

lokaal aanbesteden gelukt is;  
 
vraagt het college om: 
 

1. Periodiek, via de rapportages van de planning en controlecyclus, de raad te informeren over de 
behaalde resultaten van het naar voren halen van opdrachten en tevens te delen in hoeveel gevallen 
lokaal aanbesteden gelukt is. 

 
 
GroenLinks Stichtse Vecht  Steekbelangen  Samen Stichtse Vecht Het Vechtse Verbond 
 
 
Gertjan Verstoep  Rob Roos  Riëtte Habes  Mieke Hoek 
 

Verworpen, de griffier 

Voor: GroenLinks, Het Vechtse Verbond, 
PVV, Samen Stichtse Vecht, 
Streekbelangen 
Tegen: CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal 
Liberaal, PvdA, VVD 


